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 Маќолањо бояд хулосаи тавсиявии муассисаи пешнињодкарда ё 
мутахассисони соњаро оид ба чоп дар матбуоти даврї дошта бошанд.  
 Ањамияти мавзуъ дар маќола бояд бо нишондоди натиљањои назариявию 

таљрибавї асоснок шуда, маќола хулосањои мушаххас дошта бошад. 
 Нусхаи чопии тањриршудаи маќолањо бо фосилаи 1,5-и байни сатрњо ва бо 

њарфи Times New Roman, андозаи 14 ќабул карда мешаванд. Пешнињоди шакли 
электронии маќолањо (дар флеш ё ба воситаи почтаи электронї) њатмист.  
 Њаљми умумии маќола бо маводи аёнї - наќша, расм, диаграмма (агар 

бошад, фењристи адабиёт, аннотатсия бо забонњои тољикї, русї ва англисї то 100 
калима) аз 8 сањифаи чопї зиёд набошад.  
 Формулањо, рамзњо ва ишорањои њарфї бояд бо истифода аз барномаи 

Microsoft Equation тањия шаванд.  
 Идораи маљалла њуќуќ дорад маќоларо тањрир кунад, баъзе таѓйироти 

заруриро ворид намояд ва дар сурати љавобгў набудани он ба муњтавои маљалла 
ба муаллиф љавоби рад гардонад.  

 Маљалла ба хотири гуногунандешї маводеро низ нашр мекунад, ки бо он 
мувофиќ нест. Ба дурустии далелњо муаллифон љавобгаранд.  

 
 
Муњтавои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» дархўри фаъолияти тамоми 

муассисањои соњаи илму маориф ва онњоест, ки дар роњбарї, касбият, усули кор 
дар таълим, тарбия, рушди истеъдод, такмили ихтисос, тањсилоти иловагї, 
назорати дохилимактабї, робита бо оила ва љомеа, иттињодияњои методї ва 
дањњо пањлуњои дигари илму маориф ба маслињат ниёз доранд, таљрибаи худро 
муаррифї кардан мехоњанд ва њадафашон як аст: шинохтани маќоми маориф чун 
омили амнияти миллї! 

Ваќте маљаллаи моро ба даст гирифтед, ба сањифањои он љиддї назар кардед, 
андеша, пешнињод, тањлил, фикри бикре дар робита ба муњтавои он манзури 
алоќамандон гардондед, њатман интизор бошед:  

• маорифи кишвар рушд мекунад; 
• сифати тањсилот боло меравад; 
• сатњи касбияти омўзгор бењтар мегардад; 
• идеологияи миллї шакли комил мегирад; 
• маърифати љомеа такмил меёбад...  
 Пас, биштобед, то аз манфиатњои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» бањра 

баред. Обуна шудан ба маљалла шарти муњимми расидан ба њадафњост.  
«Маорифи Тољикистон» аз шумо ва барои шумост! 

Т А Л А Б О Т: 
 

МУШТАРИЁНИ АЗИЗ! 
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 ПЕШВОИ МО 
 

ҲАР НУҚТА НУКТАЕ 

ДОРАД 
 

Бо иштирок дар чунин чорабиниҳо худро 
хеле хушбахт эҳсос менамоям ва аз суханҳои 
Пешвои миллат илҳом мегирам.Сарвари 
кишвар ҳамеша дар фикри пешравии илму 
маориф мебошанд. Дар боби китоб ва забон 
Роҳбари давлат хеле бамаврид қайд карданд, 
ки ҳар як хонандаи мактаб ва донишҷӯ, 
новобаста аз он ки дар кадом самт таҳсил 
мекунад (гуманитарӣ, риёзӣ ва ғайра), бояд аз 
осори бузургон бохабар бошад, шеъру ғазал 
аз ёд донад. Оре, вақте мо ҳар сари қадам 

мегӯем, ки дар адабиёт бузургони зиёд дорем, бояд лоақал китобе, достоне, ғазале, шеъре ё худ 
рубоие аз онҳо аз ёд донем. Ин ҷо мехоҳам аз китоби падари бузургворам устод Муҳаммадулло 
Лутфуллозода «Тулуи хуршеди Истиқлол» иқтибос орам: «…замоне тоҷикон ҳамчун миллати 
китобдору китобхон ном бароварда 
буданд, зери болини кӯдак китобҳои 
Ҳофизу Саъдӣ, «Шоҳнома»-ю 
«Маснавии маънавӣ» мегузоштанд, 
дар Амрико аз ҳама зиёд асарҳои 
Мавлоно Ҷалолиддини Балхиро 
мехаранд, дар Россия баъд аз А. 
Пушкин рубоиёти Умари Хайёмро 
мехаранд; пас аз як соли аз об 
баровардани киштии «Титаник»-и 
ғарқшуда аз дохили он «Рубоиёт»-и 
Умари Хайёмро ёфтанд. 
Китобхонаҳое доштем пурганҷу машҳур. Кифоя аст китобхонаи аҳди Сомониёнро пеши назар 
биёрем. Президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон бо ифтихор мегӯянд: «Китобхонаи бузурги 
давлати Сомониён нодиртарин ганҷинаи фарҳангу хирад ва бозёфтҳои аҳли башарӣ буда, 
сарчашмаҳои нодири паҳлавӣ, суғдӣ, бохтарӣ, юнонӣ, яҳудӣ, ҳиндӣ ва чиниро фаро мегирифт. 
Сомониён на танҳо китобхонаҳои машҳур доштанд, инчунин онҳо барои хондан одамону 
хоҳишмандонро шавқманд мекарданд, шароит муҳайё менамуданд. Муҳаққиқон таҳқиқ 
намудаанд, ки дар қироатхонаҳо барои шахсони доништалабу хонандагон ҷойи алоҳида, қоғазу 
давот ва ҳатто ночиз ҳам бошад, маош муқаррар гардида ва агар Худо накарда шахсони китобхон 
касал мешуданд, ба тариқи ройгон табобат мегирифтанд». 

Яъне ҳангоме ки мо худро ворисони Оли Сомон, китобдору соҳибфарҳанг соҳибтамаддун 
мегӯем, бояд суханамонро бо далел исбот созем. Вале мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки қатъи 
назар аз мавҷудияти китобхонаҳои муҷаҳҳазу дигар шароитҳо, шавқу рағбати китобхонии 
наврасон ва умуман, мардум коҳиш ёфтааст. Баъзеҳо сабаби ҳамаи инро ба ҳар чи бештар 
воридшавии радио, телевизион, компютер ва Интернет дар ҳаёти ҷомеа мебинанд. Ин, албатта, 
асос дорад. Вале ин набояд садди роҳ шавад, ки дар ин хусус одамони касбу кори гуногун, 
махсусан, китобдорону китобшиносон посух гуфтаанд. Ҳамзамон, хушбахтона, ёдовар мешавем, 
ки озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» бори дигар исбот намуд, ки ҳаводорону 
муштоқони китобу китобхонӣ зиёд ҳастанд ва он ғунчаҳоро мебояд дастгирӣ ва ҳавасманд кард, 
то дар оянда аз байнашон беҳтарин шеършиносу сухандон, рӯзноманигор, наттоқ ва 
мутахассисони сатҳи баланди соҳаи забоншиносӣ ба камол расанд. Чуноне Пешвои миллат дар 

Истиқлоли давлатии Тоҷикистон ба 

тамоми соҳаҳои зиндагии мо, аз ҷумла, 

низоми маорифи ҷумҳурӣ таъсири мусбат 

расонд. Маориф дар кишварамон самти 

асосӣ ва имтиёзнок эълон шуда, омили 

муҳимтарини таҳкими давлат ва наҷоти 

миллат эътироф гардид. Ман яке аз 

хушбахттарин инсонҳое ҳастам, ки 1 

сентябри соли 2021 дар маҷлиси тантанавӣ 

бахшида ба Рӯзи дониш ва ифтитоҳи 

гимназияи №4, инчунин, ҷаласаи ботантана 

ба муносибати 30-солагии Истиқлоли 

давлатӣ, ки бо иштироки Пешвои миллат, 

Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон сурат гирифт, иштирок доштам. 
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суханрониҳояшон қайд намудаанд: «Мо дар замони Истиқлол ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва 
дар навбати аввал, русиву англисӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот эътибори ҷиддӣ додем ва бо 
қаноатмандӣ изҳор медорем, ки дар ин самт ба пешравиҳои бесобиқа ноил гардидем». Ёдовар 
мешавем, ки ҳанӯз соли 2015 бо ибтикори Сарвари давлат аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон 
«Барномаи давлатии рушд ва такмили забонҳои русӣ ва англисӣ барои солҳои 2015 – 2020» 
қабул гардид ва зарурати идома додани он то соли 2030 ба миён омад. Ин, албатта, хуб аст, вале 
таъкид менамоем, ки забономӯзӣ, пеш аз ҳама, дар мактаб бояд масъалаи аввалиндараҷа 
ҳисобида шавад. Ғайр аз ин, дар хурдӣ ва солҳои мактабхонӣ хотира хубу лаёқати бахотиргирӣ 
қавӣ аст ва бо мурури вақт, сол аз сол он заифтар мегардад. 

Омӯзиши фанҳои дақиқ, табиию риёзӣ. Чуноне Пешвои миллат зикр мекунанд: «Агар мо 
хоҳем, ки Тоҷикистон дар қатори кишварҳои пешрафта мақоми сазовор дошта бошад, бояд ба 
рушди илму маориф ва техникаву технологияҳо, бахусус, илмҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ эътибори 
боз ҳам бештар диҳем». Инчунин, дар ин самт бо пешниҳоди Сарвари давлат, «Бистсолаи 
омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» қабул гардид.  

Дар ҳақиқат, замоне фаро расидааст, ки ҷавонону наврасон фанҳои дақиқро аз худ намуда, 
бо техникаву технологияи муосир сарукор гирифтанро бояд омӯзанд ва навовариву ва 
навсозиҳои худро пешкаши омма гардонанд. Барои ин ҳама шароитҳо мавҷуд ҳаст. Аз ҷумла, 
кабинетҳо ва лабораторияҳои илмӣ таҷҳизонида шудаанд, омӯзгорон низ ба қадри кофӣ 
мерасанд, компютеру технологияи навтарин, интернет дар хизмати насли наврас қарор доранд. 
Хуллас, вақти омӯхтан, ҷустуҷӯ намудан, дониш гирифтан ва донишҳои андӯхтаро дар амал 
татбиқ кардан фаро расидааст.  

Дар боби занону духтарон. «Мо ифтихор мекунем, ки имрӯз бонуи тоҷик ҳамчун чеҳраи 
сиёсӣ, вакил, олим, омӯзгору табиб ва муҳандису адиб шинохта шудааст ва сафи бонувони олиму 
ихтироъкор, ҳунарманду эҷодкор ва хоҷагидору соҳибкор торафт меафзояд», - мегӯянд Пешвои 
миллат. 

Тӯли сӣ соли Истиқлоли давлатӣ мо ҳамасола мушоҳида менамоем, ки чӣ гуна сафи бонувон 
дар дилхоҳ соҳа зиёд шудааст, ки ин, албатта, боиси таҳсину офарин аст. Устодону омӯзгорон 
бояд аз пайи тарбияи кадрҳои баландихтисос, баланд бардоштани сатҳу сифати маориф, 
омӯзонидани касбу ҳунар, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ камари ҳиммат баста, дар пешравии мамлакат 
саҳмгузор бошанд.  

Дар боби ҷавонон. “Бояд гуфт, ки ҳоло рушди ягон соҳаи ҳаёти давлат ва ҷомеаро бидуни 
иштироки фаъолона ва саҳми арзишманди ҷавонон тасаввур кардан имкон надорад, – иброз 
медоранд Президенти кишвар. – Ҳар фарде, ки дилаш ба ватанаш месӯзад, бояд дар худ азму 
ирода, мақсади мушаххас гузорад. Ҷавонон чун ояндаи миллатанд, вақти қимати худро дареғ 
надошта, пайи аз худ кардани илму дониш, касбу ҳунар, забономӯзӣ бошанд, ғайр аз ин, ба 
обутоби бадан, ба варзиш машғул шаванд, ки рукнҳои асосии дарозумрӣ ва саломатианд”. 

Дар давоми ин гуфтаҳо якчанд пешниҳод дорам. Тавре маълум аст, мактаб макони илму 
дониш, одоб, касбу ҳунар ва зебоист. Аз ин рӯ, писарону духтарон, пеш аз ҳама, бояд ба симои 
зоҳирии худ диққат диҳанд; мӯйи писарон кӯтоҳ қайчӣ ва шоназада, мӯйи духтарон зебо бофта, 
ҷамъугир бошад, либоси мактабӣ низ тоза ва дарзмол карда, ҳамчунин, галстуки мактабӣ баста 
шуда бошад; толибилмон ба мактаб сари вақт ҳозир шуда, дар саҳни мактаб интизомро риоя 
намуда, баланд сухан нагӯянд, давутоз накунанд, ба шахсони калон роҳ дода, ҳатман салом 
гӯянд. Ғайр аз ин, омӯзгорон ва толибилмон кӯшиш намоянд, то бо забони тоҷикии адабӣ сухан 
ронанд, дашному алфози қабеҳро мутлақо манъ кунанд; хонандагони мактаб дар дарсҳо пурра 
фаро гирифта шаванд, мавзуи дарсро бодиққат гӯш карда, сари вақт, боадабона даст бардошта, 
ба саволҳои муаллим посух диҳанд; вазифаи хонагиро аввал дар сиёҳнавис тайёр намуда, баъд ба 
дафтарҳо кӯчонанд. Ҷузвдонро мувофиқ ба ҷадвали дарс омода намуда, 
китобу дафтарҳоро гузошта, онро тозаву озода нигоҳ доранд; ҳар кӯдак дар 
хона утоқ ё гӯшаи кории худро дошта, дар он ҷевони китоб ва дигар 
шароитҳо заруриро дошта бошад. 

 Парвина ЛУТФУЛЛОЕВА – 
муовини директори Пажӯҳишгоҳи рушди  
маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ 
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ПРЕЗИДЕНТ 
 

ПОЯГУЗОРИ ДАВЛАТИ 

СОҲИБИСТИҚЛОЛ 
 
Мустақилияти Тоҷикистонро дар 

нахустсоли истиқлол як қатор давлатҳои 
ҷаҳон расман эътироф карданд, ки дар ин 
миён Федератсияи Россия, Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико, Ҷумҳурии Исломии 
Эрон ва Ҷумҳурии Федеративии Олмон аз 
аввалинҳо буданд. Вале бо эълони истиқлол 
қувваҳои зиёде аз дохилу хориҷи кишвар ба 
ноором сохтани давлати тозабунёд кӯшиш 
намуданд ва тавонистанд, ки дар Тоҷикистон 

ба суботи ҷомеа халал ворид созанд. Бадтар аз ҳама, ин қувваҳои бадхоҳ дар мамлакат оташи 
ҷанги бародаркушро афрӯхтанд, ки хисороти бузурги молию ҷонӣ ва маънавиро ба бор овард. 
Ҳатто дар он рӯзҳо нақшаи тақсими давлат низ ба миён омад. Чунин тарҳҳоро на танҳо неруҳои 
хориҷӣ, балки баъзе аз сиёсатмадорон ва қувваҳои сиёсии дохилӣ низ ҷонибдорӣ менамуданд. 

9 сентябри соли 1991 дар таърихи 
халқи тоҷик гардиши куллӣ ва тақдирсоз ба 
вуқуъ пайваст. Иҷлосияи ғайринавбатии 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
даъвати дувоздаҳум 9 сентябрро рӯзи 
Истиқлоли давлатии Тоҷикистонро эълон 
кард ва ин сана дар таърихи халқи тоҷик бо 
хатти заррин сабт гардид. 

Ҳамин тариқ, дар харитаи сиёсии ҷаҳон 
давлати мустақил бо номи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон арзи ҳастӣ намуд. Соли 1992 
пойтахти ҷумҳурӣ — шаҳри Душанбе 
ҳамчун хонаи умеди тоҷикистониён мавқеи 
сиёсиашро қариб аз даст дода, ба маҳалли 
кашмакашиҳои номатлуб мубаддал гардид. Дар мамлакат ба ҷои таҳкиму такмили пояҳои 
давлатдорӣ ихтилофу низоъ шиддат мегирифт. Дар натиҷаи кашмакашҳо беш аз 150 ҳазор нафар 
қурбон шуданд, наздик ба як миллион нафар аз тарсу ваҳми ҷон Тоҷикистонро тарк намуданд. 
Хушбахтона, дар натиҷаи қотеона риоя кардани барномаи давлатдории Эмомалӣ Раҳмон дар 
мамлакат оташи ҷанги таҳмилии бародаркуш давра ба давра хомӯш карда шуд. Сулҳу субот ва 
ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати миллӣ барқарор, рамзҳои давлати соҳибистиқлол қабул ва барои 
рушди ояндаи давлат, ташаккули ҳисси миллӣ, худшиносиву худогоҳии мардум заминаҳои 
мусоид муҳайё гардиданд. Ҳоло ҷумҳурии соҳибистиқлоламон дар қатори кишварҳои рӯ ба 
рушди олам қадам мезанад. Акнун Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ нуфузу эътибори шоиста 
пайдо карда, ташаббусу пешниҳодҳояшро ҷиҳати ҳалли масъалаҳои глобалӣ эътироф ва 
ҷонибдорӣ мекунанд. Аз ҷумла, моҳи марти соли 2017 татбиқи ташаббуси чоруми Тоҷикистон 
доир ба ҳалли яке аз мушкилоти ҷиддитарини башарият таҳти унвони «Даҳсолаи байналмилалии 
амал «Об-барои рушди устувор, солҳои 2018 — 2028» аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид 
расман оғоз гардид. 

Таърихи башар собит намудааст, ки ҳифзи истиқлолу озодӣ кори бисёр сангину душвор 
мебошад. Бинобар ин, зарур аст, муттаҳидӣ ва зиракии сиёсиро аз даст надода, ба қадри ин 
неъмати пурарзиштарин ва тақдирсоз расида, барои ҳимояи дастовардҳои он, хусусан, дар 
раванди бисёр мураккабу пурпечутоби ҷаҳонишавӣ, ки таҳдиду хатарҳои торафт афзояндаро 

Маҳз дар он лаҳзаҳои тақдирсоз, оғози 

солҳои 90-уми асри XX, ки оташи ҷанги 

шаҳрвандӣ пайкари Ватанро месӯхт ва 

масъалаи буду набуди давлати тоҷикон ҳал 

мегардид, давлати тозаистиқлол соҳиби 

роҳбари ҷавони далеру шуҷоъ гардид, ки аз 

рӯзҳои аввали фаъолият барои ҳифзи 

истиқлоли давлатӣ, якпорчагии кишвар ва 

сарҷамъии мардуми азияткашида камари 

ҳиммат баст. Истиқлол имконият 

фароҳам овард, ки мардуми Тоҷикистон 

неруи тоза дарёфта, бо Пешвои миллат 

роҳи пешрафти минбаъдаи сарзамини 

аҷдодиро мустақилона интихоб намоянд. 
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касб кардааст, ҳамеша омода бошем. Вақте сухан аз гузаштаву имрӯз ва дастовардҳои бунёдии 
кишвар дар марҳилаи сипаришуда меравад, бешубҳа, симои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеши назар 
меояд, зеро маҳз бо тадбир ва талошҳои пайгиронаи ӯ давлатдории миллии тоҷикон аз вартаи 
нобудӣ наҷот ёфт ва Тоҷикистон ба истиқлоли воқеӣ соҳиб гардид. Кишвари маҳбуби мо дар 
фазои сулҳу осоиштагӣ, ки дар роҳи бунёди давлати демократии дунявии ҳуқуқбунёд аз 
заминаҳои асосии рушди ҷомеа ба ҳисоб меравад, собитқадамона ба пеш ҳаракат мекунанд. 

Муҳимтарин вазифаи шаҳрвандӣ ва қарзи фарзандии ҳар як сокини мамлакат, бахусус, 
наврасону ҷавонон, аз он иборат аст, ки Тоҷикистонро сидқан дӯст дошта, онро чун гавҳараки 
чашм ҳифз намоянд, бунёдкору созанда ва худогоҳу бошанд. 

Муттаҳид шудан дар атрофи Пешвои миллат маънии амнияту пойдории истиқлол, сулҳу 
субот ва инкишофи давлату миллатро дорад. Дар тӯли ин марҳилаи начандон тӯлонии таърихӣ 
мо, халқи тоҷик, ба як қатор дастовардҳои бузургу шоиста муваффақ шудем. Далели ин гуфтаҳо 
бунёди нақбу купрӯкҳо, корхонаҳои бузурги саноатӣ дар манотиқи мухталифи кишвар, 
неругоҳҳои барқии обӣ, инкишофи хоҷагии халқ ва сохтани марказҳои варзишӣ баҳри беҳдошти 
вазъи солимии ҷомеа, ифтитоҳи литсейю гимназияҳо ва дигар иншооти ҳаётан муҳим мебошад. 
Бояд мо, соҳибони ин марзи аҷдодӣ, қадри чунин неъматҳои бузургро, ки тавассути онҳо ба 
муроду мақсади азалии хеш мерасем, бидонем ва барои ҳифзу пойдории он доимо дар талош 
бошем. Яке аз самтҳои афзалиятноки ҳаёти ҷомеаи мо маориф ба ҳисоб меравад ва пешравии 
кулли соҳаҳои хоҷагии халқ, аз ҷумла, илму фарҳанг, варзишу тандурустӣ, саноату кишоварзӣ ба 
инкишоф ва болоравии соҳаи маориф пайванди ногусастанӣ дорад. Ин аст, ки ҳамасола барои 
пешравии соҳаи маорифи кишвар маблағи зиёде сарф мегардад. Зина ба зина зиёд намудани 
маоши кормандони соҳаи маориф, ғамхорӣ ва қадрдонии заҳмати омӯзгорон, фароҳам овардани 
шароити зарурӣ баҳри такмили сифати таълиму тарбия, дар мактабҳо баланд бардоштани мақому 
мартабаи омӯзгор натиҷаи сиёсати оқилона ва хирадмандонаи Роҳбари давлат аст. Аз ин рӯ, мо - 
омӯзгоронро зарур аст, ки баҳри болоравии сифати таълиму тарбия дар мактабҳо фаъолияти 
бештар дошта бошем, бояд ҷавононро дар рӯҳияи волои маърифату хиради созанда, дӯст 
доштани Ватан, эҳтироми арзишҳои миллӣ, ҳифзи сарзамини аҷдодӣ, таҳкими сулҳу суботи 
кишвар ва хизмати содиқона ба Ватан тарбия намоем. Дониста бошем, ки тақдири фардои 
миллат, ояндаи ҷомеа бар дӯши насли наврас ва ҷавононе, ки имрӯз дар паси партаҳои мактабӣ 
ва курсиҳои донишҷӯӣ нишастаанд, вогузошта шудааст. Ҷавононро бояд ҳамчун неруи пешбар 
ва созанда, такягоҳи боэътимод баҳри дифои кишвар, муҳофизати дастовардҳои даврони 
истиқлол ва ваҳдати миллӣ сафарбар намоем. 

 Дар ин масъала ҳамкориро бо аҳли ҷомеа, алалхусус, бо падару модарон 
бояд бештар кард. Бояд пайваста бикӯшем, то миллат ва ҷумҳурии худро аз 
ҳама қувваҳои бадхоҳ ҳифз бинамоему дигарон низ моро чун мардуми 
тамаддунпарвар дар арсаи байналмилалӣ бишиносанд. 

Санавбар ШАРИФОВА – корманди илмии 
 Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи ба номи 

 Абдураҳмон Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон  
 

* * * * * 

 

 

 

 

 

Забони зиндаи тоҷикии форсии дарӣ идомаи таърихии ҳамон забонест, ки бо он 

«Авасто»-ро навиштаанд, ҳамон забонест, ки «Худойномак»-у «Таърихи мулуки 

Аҷам»-ро навиштаанд, ҳамон забонест, ки бо такомулу таҳаввулаш дар даврони 

ислом «Шоҳнома»-ву «Маснавии маънавӣ»-ро навиштаанд, ҳамон забонест, ки дар 

ҷомеаи шӯравӣ ба ҳар навъе аз бӯҳрони фарҳангӣ худро ба саломат то истиқлолияти 

фарҳангиву сиёсӣ расонд ва ҳатто тавонист давоми сарнавишти соҳибашро бо 

қалами Айниву Турсунзода ва аллома Ғафуров бинависад. 

Эмомалӣ РАҲМОН 
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ҲАМКОРӢ 
 

ЧАШМАНДОЗЕ БА 

ҲАМКОРИҲОИ 

ТОҶИКИСТОНУ 

ПОКИСТОН 
 

(Ба муносибати сафари Президенти 

Тоҷикистон ба Покистон) 
 

Бо даъвати Ҳукумати Ҷумҳурии 

Покистон, Президенти Тоҷикистон рӯзҳои 2 

ва 3 июни соли 2021 ба Покистон сафари 

корӣ намуда, бо Сарвазир, Президент ва 

дигар роҳбарияти олии ин кишвар дидору мулоқот карданд, ки дар натиҷа 12 санади ҳамкорӣ дар 

соҳаҳои мухталиф миёни ҳар ду давлат ба имзо расид. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар 11 моҳи 

соли 2020 гардиши мол байни ду кишвар ба 16,2 млн. мерасид, ки аз он содирот 6,6 млн. доллар 

ва воридот 9,6 млн. долларро ташкил 

медиҳад. Тибқи омори нав дар даҳ соли 

охир табодули тиҷоратии ҳар ду кишвар 

то 100 миллион доллари амрикоӣ 

расидааст ва тарафҳо талош доранд, то 

онро афзоиш дода ба 500 миллион доллар 

расонанд. Кишвари Покистон узви 

фаъоли СММ, СААРК, СҲИ (ЭКО), 

Созмони ҳамкории Шанхай ва СТҶ 

мебошад. Дар ин кишвар зиёда аз 1,2 

миллион қавми тоҷиктабор умр ба сар 

мебаранд, ки аксари онон аз даврони 

ҳокимияти сулолаи муғулон ин кишварро 

ватани доимии худ қарор доданд. 

Тоҷикистон ва Покистон якҷо метавонанд бо ҳам масири энергетикии хуберо барои эҷоди 

ҳамкорӣ ва рушди ҳамгироии минтақавӣ ба вуҷуд оваранд. Бо эҷоди равобит байни Тоҷикистон 

ва Покистон, робитаҳои тиҷоратӣ дар байни дигар кишварҳо низ тақвият ва густариш хоҳад ёфт.  

Покистон кишвари кишоварзӣ буда, воҳиди пулиаш рупия, содироти асосии он нафт, чарм, 

либос, матоъ, пахта, биринҷ ва молҳои ороишӣ мебошад. Воридоти мамлакатро маҳсулоти 

саноатӣ мошинсозии вазнин, саноати химия, таҷҳизоти нақлия, сӯзишвориҳо ва равғанҳои 

молиданӣ ташкил медиҳанд. Бояд қайд кард, ки бо баргузории нахустин Комиссияи муштараки 

байниҳукуматии Тоҷикистону Покистон, моҳи октябри соли 2002 дар Исломобод муносибатҳои 

иқтисодии байни тарафайн рушд кард. Тоҷикистон низ талош дорад, тавассути бандари Гводари 

Покистон дарвозаҳои тиҷоратиашро ба кишварҳои олам боз намояд. Дар ин кишвар 8000 пирях 

буда, истифодаи дурусти онҳо метавонад ба аҳолии кишвар ва сайёра манфиат бирасонад. 

Тоҷикистон 4% иқтидори гидроэнергетикаи ҷаҳонро доро буда, савумин тавлидкунандаи барқ 

дар ҷаҳон ба шумор меравад.  

Яке аз дигар самтҳое, ки Тоҷикистон ва Покистонро бо ҳам наздик месозад, амалисозии 

лоиҳаи КАСА-1000 буда, ки ҳамоҳангсози асосии он Тоҷикистон, Қирғизистон, Афғонистон ва 

Тоҷикистон аз манотиқи Осиёи Миёна 

яке аз кишварҳое мебошад, ки бо Покистон 

пайванди ҷуғрофии наздик доранд. 

Муносиботи дипломатӣ миёни Тоҷикистон 

ва Покистон 6 июни соли 1992 роҳандозӣ 

шуд. Соли 1993 Сафорати Ҷумҳурии 

Исломии Покистон дар Душанбе боз 

гардида, фаъолияти он аз ибтидои 1994 оғоз 

шуд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 

соли 1994 то кунун ҳафт бор ба Покистон 

сафар кардаанд. Аз ҷумла, моҳи марти соли 

2017 барои ширкат дар нишасти сарони 

Созмони Ҳамкориҳои Шанхай ба Покистон 

сафар анҷом доданд. 

https://sputnik-tj.com/20210602/imzo-12-sanad-hamkori-tojikiston-pokiston-1039916544.html
https://sputnik-tj.com/20210602/imzo-12-sanad-hamkori-tojikiston-pokiston-1039916544.html
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Покистон мебошанд. Бояд қайд кард, ки ҳадафи асосии лоиҳаи КАСА-1000 тавлид ва интиқоли 

барқи обӣ аз Осиёи Миёна ба Осиёи Ҷанубӣ мебошад. Бо амалисозии ин лоиҳа кишвари 

Покистон 1300 мегаватт барқ дарёфт намуда, ки бо ин васила равобити минтақавиро тақвият 

мебахшад. Кишварҳои Тоҷикистон ва Покистон метавонанд дар бахши кишоварзӣ ва саноат низ 

ҳамкории худро рушд ва тақвият бахшанд, зеро ҳар ду кишвар дорои манобеи хуби кишоварзӣ ва 

саноатӣ ҳастанд, ки иборат аз кишти картошка, пахта, шолӣ, меваҷот, корхонаҳои гӯгирдсозӣ, 

заводҳои сементбарорӣ, либосворӣ, зарфсозӣ ва ғайра мебошанд. Тоҷикистон метавонад дар 

бахши коркарди ғизо ва нассоҷӣ аз таҷриба ва саноати Покистон истифода намояд. Ин кишвар 

дар тавлид ва коркарди маҳсулоти пахтагин дар ҷаҳон ҷойи савумро ишғол мекунад. Тибқи 

хабарҳои расмии матбуоти Покистон, аз 1 то 2 июни соли 2021 дар Покистон дувумин 

конфронси умумии Ассамблеяи Парлумонии Созмони Ҳамкории Иқтисодӣ (ECO-economic 

Cooparation Organization) таҳти унвони “Мусоидат ба шарикони парлумонӣ барои ҳамгироии 

минтақавӣ” баргузор гардид. Дар конфронси дурӯза роҳбарону намояндагон аз мамлакатҳои 

Туркия, Эрон, Афғонистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон, 

Ӯзбекистон ва Покистон ширкат варзиданд. Иштирокдорони конфронс масоилу мушкилоти 

таъсири COVID-19 ба татбиқи Ҳадафҳои Рушди Устувор, нақши парлумонҳо дар тақвияти савдо, 

пайвастагӣ ва пешрафти туризм барои рушд ва коҳиши камбизоатиро баррасӣ ва натиҷагирӣ 

намуданд. Тибқи гузориши сомонаи расмии Вазорати хориҷаи Тоҷикистон, Созмони ҳамкории 

иқтисодӣ (СҲИ) соли 1985 бо ташаббуси кишварҳои Эрон, Туркия ва Покистон пас аз бастани 

Паймони Измир таъсис дода шудааст. То ибтидои соли 1992 дар чаҳорчӯбаи СҲИ ҳамкориҳо 

миёни давлатҳои аъзои Созмони мазкур дар маҷмуъ, шакли дуҷонибаро доштанд. Шуруъ аз соли 

1992 фаъолияти СҲИ бо воридшавии ихтиёрии ҳафт кишвари узви нави Созмон фаъолтар 

шуд. Соли 1995 созмони Ҳамкории иқтисодӣ дар ҷаласаи 50-уми Маҷмаи Умумии Созмони 

Милали Муттаҳид Қатънома дар бораи ҳамкорӣ бо ин созмонро қабул намуд, ки он баъдтар 

мақоми нозирро дар СММ соҳиб гардид. Кишварҳои узви СҲИ имкониятҳои васеи рушди 

муносибатҳои тиҷоративу иқтисодиро доро мебошанд. Тӯли 12 соли охир кишварҳои узви СҲИ 

баҳри таъмини рушди босуботи муносибатҳои минтақавӣ фаъолона ҳамкорӣ мекунанд. Ҳадафи 

умумии созмон рушди устувори иқтисодии давлатҳои узви он ва дар маҷмуъ, минтақа мебошад. 

Барои расидан ба ин ҳадаф, СҲИ лоиҳаҳои гуногунро дар соҳаҳои афзалиятнок, аз ҷумла, 

энергетика, савдо, ҳамлу нақл, кишоварзӣ ва мубориза зидди қочоқи маводи мухаддир татбиқ 

мекунад. Коршиносони соҳа ЭКО-ро ба АСЕАН монанд медонанд, зеро он ташкилоти 

тақвиятдиҳандаи робитаҳои тиҷоратӣ дар байни кишварҳои соҳибихтиёр мебошад. Мавриди 

зикр аст, ки 20 декабри соли 2011 дар Покистон ҷаласаи якуми Шӯрои сарпарастони Бунёди 

илмии СҲИ баргузор шуд. Бояд қайд кард, ки моҳи марти соли 2017 сарони давлатҳои аъзо дар 

Саммити 13-уми худ дар шаҳри Исломободи Покистон шиори «Дидгоҳи СҲИ 2025»-ро мавриди 

баррасӣ қарор дода тасдиқ карданд. 

Хулоса, муносибатҳои Тоҷикистону Покистон дар чаҳорчӯбаи созишномаҳои дуҷониба ва 

чандҷониба то имрӯз мавриди амал қарор гирифта, сафари Президенти мамлакат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба он кишвар қадаме неку хубест барои рушди ҳамкориҳо, аз ҷумла, дар соҳаи 

илму маориф миёни ҳар ду кишвар ва дар умум минтақа. 

Сафари роҳбарияти Покистон дар ҳамоиши Созмони ҳамкориҳои Шанхай ба Душанбе, ки 

дар рӯзҳои тасаллути гурӯҳи толибон дар Афғонистон рух дод, як андоза умедворкунанда 

гардид. Мо ҳам умед мекунем, бо тасвиби созишномаҳое, ки дар ин сафар миёни Тоҷикистону 

Покистон баста шуданд, вазъ дар кишвари Афғонистон беҳтар гардида, натиҷаи равобити 

иқтисодиву сиёсӣ боровартар мегардад.  

 

Мирсаид РАҲМОНОВ – 

ходими илмии шуъбаи Осиёи Ҷанубу Шарқ, 

Институти омӯзиши масъалаҳои  

давлатҳои Осиё ва Аврупо 
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5 ОКТЯБР –  

РӮЗИ ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ 
 

ЗИЁИЁН ВА 

МАСЪАЛАҲОИ 

ЗАБОНШИНОСӢ 
 

Услуби нигориш ва хулосабарориҳои 

Пешвои миллат дар бораи шахсиятҳои 

барҷастаи миллӣ омӯзанда ва намунавӣ буда, 

аҳамияти бузурги тарбиявӣ ва ҳидояткунанда 

доранд. Роҳбари давлат симоҳои таърихии 

бузургони миллатро ҳамчун намояндаи 

фардии ҷомеаи замони худ мавриди таҳқиқ 

қарор дода, ҳамзамон бо ин, нобиғагӣ ва 

иродату садоқат ба халқ, мардонагӣ, ҷасурӣ, ташаббускорӣ дар роҳи амалӣ кардани идеалҳои 

пешқадами ҷомеа, истодагарӣ карда тавонистани онҳоро дар ҳифз ва пешбурди манфиатҳои 

миллӣ махсус таъкид кардааст. Аз таълимоти Сарвари давлат бармеояд, ки фард дар замони худ 

ҳамон вақт узви фаъоли муносиботи ҷамъиятӣ шуда метавонад, ки аз лиҳози объективӣ 

ҷонибдори асили манфиатҳои миллӣ бошад ва аз лиҳози субъективӣ – ҷаҳонбинӣ, тарзи 

тафаккур ва муҳокимаронӣ аз худ 

амалҳои созгор ба рушди миллӣ 

нишон диҳад. Пешвои миллат 

омилҳои аслии нигоҳ доштан ва 

неруманд гардонидани забони 

тоҷикиро дар принсип ва 

аломатҳои субъективӣ дар фазои 

объективӣ, аксиденталӣ ва 

пешгӯинашаванда ба хотири 

таъмини манфиатҳои миллӣ ва 

ниёзҳои ҷамъиятӣ мебинад ва онро 

чунин тафсир менамояд: «Маҳз андешаҳои воло ва осори гаронбаҳои абармардони миллати мо 

буд, ки фарҳанг ва забони тоҷикӣ дар тӯли таърих, бо вуҷуди он ҳама фишорҳои сиёсиву 

мафкуравии бегонагон, мақом ва мартабаи худро дар тамаддуни ҷаҳонӣ нигоҳ доштааст. Ҳамин 

хизмати бузурги фарзонагони миллат аст, ки мо имрӯз соҳибдавлат буда, бо забон, фарҳанг, 

таърих ва арзишҳои миллии худ ифтихор мекунем» (Суханҳои ҳикматомӯзи Президенти 

Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ − Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: 

ҶДММ «Контраст», 2017. – С. 167). 

Таърихи забон – таърихи тафаккури инсон аст. Мавзуи мантиқи диалектикиро илм дар бораи 

шаклҳои рушди тафаккури одам аз сода ба мураккаб, ки ҳаракати абадиву беохири дарки воқеият 

мебошад, ташкил мекунад. Бешубҳа, чунин ҷараён аз шароити фаъолияти иҷтимоӣ, дараҷа ва 

имконоти фикрронии падидаи соҳибшуур вобастагӣ дорад. Таҳаввулоти диалектикӣ бошад, 

сарчашмаи аслии рушди забон аст. Пешвои миллат чунин тағйироти ногузирро маҳз тавассути ба 

эътибор гирифтани хусусияти диалектикии забони модарӣ таъкид мекунад: «Қонунияти 

инкишофи забон чунин аст, ки вай, мисли як ҷисми зинда, бояд ба маҷрои зиндагӣ − таҳаввулоти 

сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ мутобиқ шуда, имконоти ифодаи мазмунҳои тоза ва 

талаботи мардумро дошта бошад. Яъне калимаву истилоҳотеро, ки дар олами ихтирооту 

Дар таълимоти Пешвои миллат нақши 

сиёсатмадорон, олимон, шоирон, 

нависандагон, мутафаккирон ва умуман, 

зиёиён дар ташаккули халқи тоҷик, ҳифзи 

арзишҳои миллӣ, мубориза барои истиқлоли 

давлатӣ ва бунёди давлати тоҷикон дар 

тӯли таърих – аз давраҳои қадим, асрҳои 

миёна, замони нав ва муосир ба таври хосса 

таъкид мегардад. Дар китоби «Чеҳраҳои 

мондагор» (Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: 

«ЭР-граф», 2016. – 364 с.) ва дигар асарҳои 

таърихии Роҳбари давлат бузургтарин 

шахсиятҳои миллӣ бо таҳлил ва арзёбии 

хизматҳои онон барои миллати тоҷик ва 

давлатдории тоҷикон қадршиносӣ карда 

шудаанд. 
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кашфиёт ва иқтисодиёту техника падид меоянд, дар худ ғунҷонида тавонад ва ҳамзамон асолати 

миллиашро гум накунад» (Ҳамон ҷо. – С. 157-158). 

Пешвои миллат ҷонибдори асили неруманд гардонидани забони модарӣ тавассути ба он 

ворид кардани истилоҳ, мафҳум, маъно ва мантиқи илмӣ мебошад. Онро на танҳо вазифаи илми 

забоншиносӣ, балки масъулияти муҳимми сиёсати давлатӣ мешуморад, зеро муътақид аст, 

ки «Илми воқеан миллӣ дар асоси забони миллӣ таъсис ва ташаккул дода мешавад» (Ҳамон ҷо. 

− С. 117). 

Ба хотири инкишофи забони модарӣ, Роҳбари давлат дар назди олимон вазифаҳои мушаххас 

мегузорад ва онро бо мантиқи қавӣ асоснок мекунад: «Яке аз вазифаҳои асосӣ ва пурифтихори 

Институти забон ва адабиёт дар давраи истиқлолият пуштибонӣ ва густариши забони давлатӣ, 

таҳкими мақому мартабаи он, аз ҳисоби захираи забони классикӣ ва халқӣ суфтаву ғанитар 

намудани забони адабӣ, оммафаҳм сохтани забони нашрияҳо, пеш аз ҳама, китобҳои дарсӣ, 

забони матбуот ва тоза нигоҳ доштани забони муошират мебошад» (Ҳамон ҷо. − С. 191-192). 

Мутаассифона, фоҷиаи бузурге, ки дар замони истиқлолият ба сари миллат омад, ба тамоми 

соҳаҳои давлатдорӣ, аз ҷумла ба илм ва маориф, ба мундариҷа ва сифати тарбияву таълим 

таъсири ниҳоят манфӣ расонид. Таҳти шиорҳои «милликунонӣ»-и васоити таълимӣ ба 

муҳимтарин соҳаи маърифат – таълифи китобҳои дарсӣ, баъзе шахсоне роҳ ёфтанд, ки 

муътақиди устувори таъсиси шуури миллӣ ҳамчун пойдевори давлати миллӣ дар ҷаҳонбинии 

наврасон ва ҷавонон набуданд. Камбудиҳо аз мадди назари сохторҳои илму маориф, 

донишкадаҳои олӣ – кафедраҳои соҳавӣ, пажӯҳишгоҳҳои Академияи илмҳо, ки беҳтарин 

устодон, олимони ин муассисаҳо ба мисли Воҳид Асрорӣ, Шарифҷон Ҳусейнзода, Додоҷон 

Тоҷиев, Холиқ Мирзозода, Мӯсо Диноршоев, Аълохон Афсаҳзод ва дигар муаллифони барҷаста 

ва хотирмони китобҳои дарсӣ буданд, дур монданд. Ба қавли яке аз олимони машҳур ва 

сиёсатмадорони барҷастаи олам, «Калимае, ки дар шакли нашр (китоб, маҷалла, рӯзнома – 

С.Я.) омадааст, меомӯзад, ки чӣ тавр зиндагӣ бояд кард ва чӣ тавр дунёро падруд гуфт».  

Масъала таъҷилан бозбинӣ ва ислоҳро тақозо дорад. Ҳанӯз дувуним ҳазор сол қабл 

Аристотел (384-322 то мелод) бо эътиқодмандии маҳз таъкид карда буд: «Бисёр баид ба назар 

мерасад, касе шубҳа кунад, ки қонунгузор нисбат ба тарбияи ҷавонон таваҷҷуҳи хоса зоҳир 

мекунад, ба хотири он ки дар ҷое, ки чунин муносибат нест, худи сохти давлатдорӣ зарар 

мебинад. Охир, тарбия бояд ба ҳар як сохти давлатдорӣ мувофиқат кунад; мансуб ба ҳар як сохти 

давлатдорӣ характер, ба тарзи одӣ, барои нигоҳ доштан, ҳифз кардани ҳамон сохт хизмат 

мекунад. Сифати шахсияти беҳтарин ба беҳтарин сохти давлатдорӣ мутобиқат 

менамояд» (Аристотель. Политика. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – С. 535-536). 

Аристотел тарбияи фарзандро на кори шахсӣ, балки ҷамъиятӣ мешуморад ва таъкид 

мекунад: «Набояд фикр кард, ки ҳар як шаҳрванд худ ба худ арзи вуҷуд мекунад: не, ҳамаи 

шаҳрвандон мансуб ба давлат мебошанд, ба хотири он ки ҳар шаҳрванд ҷузъе аз давлат аст. Ва 

ғамхорӣ дар бораи ҳар як ҷузъ, табиатан, маънии ғамхорӣ, нигоҳубини томро дорад. Дар ин 

маврид амали лакедемониҳо (давлати қадим дар Юнон, ки бо номи Спарта ҳам машҳур буд – 

С. Я.) шоистаи таҳсин аст: онҳо нисбат ба кӯдакон бисёр ғамхорӣ зоҳир мекунанд ва ин амали 

онҳо хосияти ҷамъиятӣ касб кардааст» (Ҳамон ҷо. − С. 536). 
Беҳуда нест, ки кишварҳои хориҷӣ тавассути намояндагони дипломатиашон ҳамасола 

тамоми васоити таълимӣ ва тарбиявии боғчаҳои бачагона, китобҳои дарсии мактабҳои ибтидоӣ, 
таҳсилоти миёнаи умумӣ, коллеҷҳо, омӯзишгоҳҳо, мактабҳои олиро, сарфи назар аз шакли 
моликияташон дар доираи барномаи махсуси «Таърихи ташаккули афкори наврасон ва 
ҷавонон» («The history of youngster’s and young people’s mindset formation») дастрас мекунанд. 
Онҳоро ба марказҳои таҳлили стратегии худ интиқол медиҳанд. Дар асоси муҳтавои китобҳои 
дарсӣ хулосабарорӣ менамоянд, ки ин давлатро дар даҳсолаи наздик чӣ интизор аст. Ва аз ҳозир 
нисбат ба ин давлат чӣ гуна муносибатро тарҳрезӣ бояд кард. Мундариҷаи барномаҳои таълимӣ 
(ҳуҷҷати расмӣ дар бораи мазмуни фанни таълимӣ, мақсаду вазифаҳо, тарзи ташкили раванди 
таълим, талабот ба сатҳи донишу маҳорат ва малакаи таълимгиранда) ва китобҳои дарсӣ 
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(воситаи таълимие, ки тибқи барномаи таълимӣ асосҳои соҳаи муайяни илмро пайдарҳам 
ифода менамояд – муқаррарот дар асоси моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
маориф», №1004 аз 22.07.2013) дар боғчаи бачагон, мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 
коллеҷҳо, омӯзишгоҳҳо, донишкадаҳои олӣ, аспирантура ва докторантура, ки сарфи назар аз 
шакли моликият, принсипҳои асосии сиёсати давлатиро дар соҳаи илм ва маориф муайян 
менамоянд, бояд пурра ба меъёрҳои конститутсионӣ мувофиқат кунанд. Маҳз Конститутсия 
кафили озодиҳои инсон, амнияти ҷомеа ва сохти давлатдорӣ мебошад. Ба ҳамин 
хотир, «Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақим амал 
мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи Коститутсияанд, эътибори ҳуқуқӣ 
надоранд» (Моддаи 10. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Нашриёти «Ганҷ», 
2016. – С. 7). 

Ба сифати тафсир илова бояд кард, ки чунин талабот ба ҳама гуна ҳуҷҷатҳои расмӣ ва 
воситаҳои илмӣ – мутаносибан барномаҳо ва китобҳои дарсӣ низ мустақиман дахл дорад. 
Воқеан, дар омади сухан, хотирнишон бояд кард, ки Аристотел оид ба коркард ва қабули 
санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар алоқамандӣ бо сохти давлатдорӣ масъулияти ниҳоят бузурги 
давлатмардонро таъкид месозад: «Нисбат ба қонунҳо… усулан мувофиқат кардани онон ба сохти 
давлатдорӣ таваҷҷуҳи эҳтиёткорона бояд кард. Қонунҳоро тарзе бояд қабул намуд…, ки барои 
истифодаи ҳамин сохти давлатдорӣ мутобиқ бошанд, на ба тарзе ки сохти давлатдорӣ ба қонунҳо 
мувофиқ карда шавад» (Аристотель. Политика. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – С. 250). Воқеияти 
чунин таҷриба (мувофиқат кунонидани сохти давлатдорӣ ба қонунҳо) ва оқибатҳои фоҷиабори 
онро миллати тоҷик баъди дувуним ҳазор соли ин ҳушдор, маҳз бо ташаббус, пофишорӣ, 
террори маънавӣ ва ҷисмонии аз ҷониби саркардагон ва аъзои ташкилоти террористии собиқ 
ҳизби наҳзати исломӣ роҳандозишуда дид. Таҷрибаи давлатдории дунё нишонгари он аст, ки 
талаботи Аристотел дар бораи таносуби мантиқии барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ ба 
сохти конститутсионӣ шарти ҳаётан муҳимми суботи низоми сиёсии мамлакат аст. Мактаб 
пойдевори аслии давлат ва амнияти миллӣ аст. Устувории бинои давлат аз мундариҷа, муҳтаво, 
сифати барнома ва васоити таълимӣ, китобҳои дарсӣ, ҷаҳонбинӣ ва иродаи муаллим вобастагӣ 
дорад. Сохтори низоми сиёсиву ҷамъиятии ҳамсоякишвар ва фоҷиаи миллати он бо оқибатҳои 
мавриди назар дар гузашта ва даҳсолаҳои наздик натиҷаи фаъолияти ҳадафмандонаи бозигарони 
геополитикӣ тавассути мактаб – барномаҳои таълимӣ, васоити таълимӣ, китобҳои дарсӣ, 
интихоби муаллимон, дар маҷмуъ, натиҷаи воқеии он – мафкурасозии бунёдӣ аст. Ин амали 
душманона барои он кишвари мусибатзада, ки албатта, мардумаш дар як умри кӯтоҳи одамӣ 
мисли бозигарони геополитикӣ ҳаққи орому осуда зиндагӣ кардан дорад, мутаассифона, бо 
бадбахтии зиёда аз чилсола ва ояндаи фоҷиабори пешгӯинашаванда барои чандин насли дигар 
боқӣ хоҳад монд. Ин аст ҳикмати «зарурати гирифтани таҷрибаи рӯзгор баҳри дафъи ҳаводис». 

Ояндаи ҳама гуна давлатдорӣ – сохти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, самтгирии маънавӣ, 
мафкуравӣ ва умуман тақдири миллат дар дохил ва ҷабҳаҳои геполитикӣ дар чаҳорчӯбаи низоми 
маориф ҳаллу фасл мегардад. Мантиқи бузурги таълимоти Пешвои миллат аз воқеияти «Тавоно 
бувад, ҳар ки доно бувад» сарчашма мегирад. Сарвари давлат дар амри равшангарӣ ва 
маърифатнокии миллат ба масъулияти таърихии аҳли донишу маърифат – зиёиён такя мекунад. 
Тибқи таҷрибаи таърихӣ ва воқеияти зиндагӣ, на ҳар соҳибмаълумот мансуб ба табақаи зиёӣ 
(дурахшанда, нурбахшанда) аст. Вагарна шумораи ин гурӯҳи ҷамъиятиро аз ҳисоби, ақаллан, 
хатмкардагони мактабҳои олӣ, ҳамасола ба садҳо, ҳазорҳо расонидан ва ба омори умедбахши 
дастовардҳои миллӣ ворид ва эълон кардан мумкин аст. Диплом дар бораи хатми мактаби олӣ, 
унвонҳои илмиву махсус ва либоси аврупоӣ ҳанӯз нишонаи зиёӣ нест. Зиёӣ будан сифат ва 
хосияти ботинии инсон мебошад, ки ҳам дар сухан ва ҳам дар амал зуҳур меёбад. Ин шакли 
фаъолият аз аломати барҷастаи функсионалии шуур сарчашма мегирад. Ва бар он асос меёбад. 
Зиёӣ шахсест, ки қобилияти баланди дарк намудан, андешаи баробар ба воқеият доштан, 
тавоноии аз моҳияти масъала огоҳ шудан, соҳибмаърифат будан, зуҳуроти мушкилро бо 
таҳаммул ва таҳлили илмӣ арзёбӣ намудан, тибқи фарҳанг ва манфиатҳои миллӣ ҷавонмардона 
рафтор карданро дорад. Масъулиятшинос ва ташаббускор аст. Аз худ дар ҷомеа қудрати 
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таъсиррасонии ахлоқиву маънавии созгор нишон медиҳад. Роҳбари давлат ба ин табақаи 
ояндасози ҷамъият баҳогузорӣ мекунад. Дар назди онҳо вазифаҳои мушаххас мегузорад: «Зиёӣ, 
ки шахси таҳсилдидаву равшанфикр аст, нуру рӯшноии ҷомеа маҳсуб мешавад ва бояд аҳли 
ҷомеаро ба сӯйи созандагӣ ва бунёдкорӣ ҳидоят созад, ҳамеша дар фикри пешрафту такомули 
илму фарҳанг, рушди забон ва ҳифзи тозагии он ва гузашта аз ин, дар андешаи таҳкими суботу 
оромии ҷомеа, ваҳдати миллӣ ва дифоъ аз манфиатҳои миллат ва давлат бошад» (Суханҳои 
ҳикматомӯзи Президенти Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ − Пешвои миллат 
Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: ҶДММ «Контраст», 2017. − С. 175-176). 

Пешвои миллат ба мавзуи адабиёти бадеӣ, мундариҷа, моҳият ва забону услуби шоирону 
нависандагон таваҷҷуҳи махсус зоҳир мекунад. Маҳз тавассути нишон додани амалҳои 
ҷонфидоёнаи бузургони миллат мехоҳад, симои ҳақиқии қаҳрамонони худро ба хонанда 
муаррифӣ намояд. Онҳоро дар муқоиса бо дигарон гузорад. Афзалияти воқеии шахсияти 
мавриди таҳқиқ қарордодаашро ба оммаи мардум фаҳмонад. Ӯро ҳамчун намунаи олии 
ватандорӣ, ҷавонмардӣ, муҷассамаи меҳру садоқат ба ормонҳои миллӣ дар муқобили хатарҳои 
ҷонӣ ба сифати намунаи ибрат пешниҳод кунад. Омӯзиши китоби «Чеҳраҳои мондагор» тасдиқи 
ин гуфтаҳост. Асосгузори давлати тоҷикон, ки бо дастони худ аз хокистар шуъла офарида, 
сарзамини кӯҳистони худро бо нури он мунаввар сохтааст, тавассути таҳқиқоташ худро 
бузургтарин донандаи таърихи миллат, омилҳои бурду бохт, садоқату хиёнат, рушду рукуди 
миллӣ муаррифӣ кардааст. Ӯ маҳз дар асоси таҳлили таҷрибаи таърихи куҳан ва муосир 
менависад: «Боз як сабақи таърихиро аз худ кардани зиёиён, ба назарам, хеле муҳим аст. Ин 
устуворӣ дар мавқеи сиёсӣ, зиракӣ дар шинохти манфиатҳои миллӣ, парвариш ва талқини ҳисси 
ватанпарастӣ, оштинопазир будан бо ҷаҳолат ва хурофоту таассуб мебошад. Устод Айниро 
мисол мегирем. Мударриси забардаст буд, динро ба дараҷаи аъло медонист. Китоберо низ бо 
номи «Заруриёти диния» таълиф карда буд. Вале дар тамоми асарҳояш бо таассубу ҷаҳолат 
мубориза мебурд. Барои ба давлатҳои бедору пешрафта баробар кардани Ватанаш, то сатҳи 
миллатҳои мутараққӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии халқаш фидокорона ҷаҳду талош 
меварзид… Таҷрибаи чунин шахсиятҳои бузург барои ба маҷрои дурусти зиндагӣ ва самти 
солими рушди фарҳангӣ ҳидоят намудани ҷомеа хеле муҳим аст» (Эмомалӣ Раҳмон. Чеҳраҳои 
мондагор. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. − С. 306). 

Яке аз сабабҳои аслии ҷанги шаҳрвандӣ бетарафӣ ва гузашта аз он, хиёнат кардани қисмати 
муассири ба ном зиёиён ба манфиатҳои миллати тоҷик буд. Пайравони Садриддин Айнӣ, сарфи 
назар аз донишҳои назариявӣ, воқеияти ҳастӣ ва таҷрибаи зиндагӣ, ки сирф маънавиёт ва 
худшиносии миллиро дар назар дорад, аз камтаринҳо гардиданд. Мардум аз нури зиё бебаҳра 
монд. Раҳгум зад. Ба доми фитнаву фано афтод. Ҳангоми шиносоӣ бо ишораҳои Пешвои миллат 
ба сифатҳои шахсияти бузурги адабиёти ҷаҳонӣ Садриддин Айнӣ – ҷавонмардӣ (ба таъбири 
худи устод «шогирди чилсолаи инқилоб»), росткорӣ, ростгӯӣ, ҳақиқатнигорӣ, ҷасурӣ, далерӣ, 
шуҷоатмандӣ, сарфи назар аз қасд ва таҳдидҳои ҷонӣ нисбат ба ӯ, пеши назар муқоисаи чунин 
хислатҳо ба рафтори тоифаи зиёимаоби фурсатталаби солҳои 90-уми асри гузашта – таърихи нав 
ва баъзан таърихи навтарин ва муосир намудор мегардад. Мутаассифона, дар давоми солҳои 
истиқлолият, ки аз фоҷиаи бузурги миллӣ – ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ оғоз гардид, 
ташаббускорони он, террористони собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ҳамчун морони Заҳҳок ба хӯрдан 
ва несту нобуд кардани ақлҳои миллати тоҷик пардохтанд. Нахустин туъмаи ин морон дар 
саросари кишвар зиёиён, олимон, шахсони босавод, пешбарандагони ғояҳои илму маърифат – 
муаллимон буданд. Мақсади аслии наҳзатиён – нобуд кардани равшангарони миллат буд. Онҳо 
бояд насли мувофиқ ба маънавиёти заҳҳокии худ месохтанд. Аввалин ва бузургтарин хизмати 
таърихии Пешвои миллат – ҷони ҷавони худро ба гарав монда, ба ин қувваи аҳриманӣ зарбаи 
ҳалокатбор расонидан буд. Аммо тарсу ваҳми он рӯзҳо то ба имрӯз дар дили қисмати 
муаррифишудаи аҳли зиё ва шогирдони онон монд. Таҳлили муқаддимавии бисёре аз мавзуъ ва 
асарҳои илмӣ, илмии педагогӣ, илмии таърихӣ, адабӣ, адабии таърихӣ ва фарҳангии дар замони 
истиқлолият эҷодшуда ва ҳамчуноне хотирнишон гардид, китобҳои дарсӣ низ нишон медиҳад, 
ки муҳтаво ва мундариҷаи онон ҳанӯз ба ғояҳои марказии бар асоси равшангароӣ, зидди 
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хурофот, нодонӣ, ҷаҳолатпарастӣ, мазаммати ақибмондагии ақидатӣ, ки бисёре аз адибони 
бузурги асримиёнагӣ – Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (858-941), Абуалӣ ибни Сино (980-1037), 
Абулқосими Фирдавсӣ (934-1020), Умари Хайём (1048-1131), Носири Хусрав (1004-1088), 
Убайди Зоконӣ (1301-1371), Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492), Абдурраҳмони Мушфиқӣ (1525-
1588), Аҳмади Дониш (1827-1897), инчунин, дар замони шӯравӣ – Садриддин Айнӣ (1878-1954), 
Абулқосими Лоҳутӣ (1885-1957) ва дигарон таълиф намудаанд, на танҳо намерасанд, балки 
наздик ҳам намешаванд. Мавзуи меҳварии олам аз замони шакл гирифтани инсон – маҷмуи ҳама 
гуна муносиботи ҷамъиятиро зиддият ва муборизаи ду қувваи асосӣ – некӣ ва бадӣ, торикӣ ва 
равшанӣ ташкил мекунад. Кадом падидаҳо, шахсиятҳо, қаҳрамонҳо, образҳо, персонажҳо, 
шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, қисматҳои таркибии онон, ҷаҳонбиниҳо, хабар ва маълумоти одӣ 
ифодаҳои номбаршударо таҷассум мекунанд, масъалаи дигар аст. Он ҷанбаҳои тахассусӣ, 
иҷтимоӣ, фардӣ, гурӯҳӣ ва табақавӣ дорад. Сухан дар бораи мавқеи фардии сиёсӣ, идеявӣ ва 
маънавии зиёӣ дар муносибат ба дарду ниёзҳои ҷомеа, масъалаҳои рӯзмарра, ояндаи наздик ва 
дури давлати миллӣ меравад. Зеро нақшҳои фардии асар гузоштан ба ҷаҳонбиниҳо, дар маҷмуъ, 
афкори ҷамъиятиро ташкил мекунад. Андешаи илмӣ, созанда, маорифпарварона, ватанхоҳона ва 
миллатдӯстонаи Садриддин Айнӣ, ки муҳимтарин омили истиқлоли давлатии тоҷикон гардид, 
падидаи тасодуфӣ ва ғайричашмдошт набуд. Он давоми силсилаи ҷаҳонбиниҳои илмӣ, фарҳангӣ 
ва ниҳоят пешқадам ва устуворе шинохта мешавад, ки аз замонҳои қадим, насл ба насл, то дар 
харитаи олам падид омадани давлате бо номи Тоҷикистон идома ёфт.  

Эҷодиёти бузургони илму адаб мавзуи таҳқиқоти илмӣ ва ба хонандагон муаррифӣ кардани 
он муҳимтарин талаботи иҷтимоӣ ва сохти конститутсионии мо – хештаншиносӣ ва худшиносии 
миллӣ мебошад. Воқеан, илм дар назди муҳимтарин санади ҳуқуқии сарнавиштсози миллат 
қарздор аст. Зеро шаш рукни аслии сохти конститутсионии давлатдории миллӣ (Боби 1, Моддаи 
1) решаҳои амиқи таърихӣ доранд ва инъикоси ормонҳои аз қаъри асрҳо то ба замони мо расида 
мебошанд. Бо иродаи мардум арзишҳои воло – ҳукми сохти давлатдории миллии моро 
гирифтаанд. Чунин орзуву омол дар санадҳои давлатдорӣ, сарчашмаҳои илмӣ, илмиву бадеӣ, 
адабиёт, фарҳанг, эҷодиёти халқ, урфу одат ва анъанаҳои халқи тоҷик дар шаклҳои гуногун 
ифода ёфтаанд. Маҳз барои ҳамин моддаи садуми Конститутсия муқаррароти моддаи якуми боби 
якуми ин ҳуҷҷати тақдирсозро тағйирнопазир меҳисобад. Чунин таҳқиқот посухи дандоншикан 
ба душманони сохти конститутсионӣ – интихоби миллати тоҷик хоҳад буд. Дар таълимоти 
Роҳбари давлат забони тоҷикӣ ҳамчун далели зиндаи қадимӣ будани миллат ва шаҳсутуни 
давлатдории миллӣ тавсиф карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, Сарвари кишвар ба муҳимтарин принсипҳои муносибат ба ин ганҷинаи бебаҳо 
ишора намуда, таъкид менамояд: «Вазифаи муҳимми олимони кишвар таҳқиқ намудани таърихи 
пурифтихори миллат, проблемаҳои фалсафа ва адабиёту фарҳанги бою рангоранги тоҷикон, поку 
бегазанд нигоҳ доштан ва таҳким бахшидан ба мақоми забони давлатӣ, тоза нигоҳ доштани 
забони муошират, эҷоду эҳёи забони илмии тоҷикӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихӣ ва ба 
ҷаҳониён ба таври шоиста муаррифӣ намудани дастовардҳои ниёгон мебошанд» (Суханҳои 
ҳикматомӯзи Президенти Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ − Пешвои миллат 
Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: ҶДММ «Контраст», 2017. – С. 185). 

Назар ба ҳидояти Роҳбари давлат, зиёиён вазифадоранд, ки бо такя ба таърихи ташаккул ва 
рушди афкори пешқадами миллӣ, ки тӯли ҳазорсолаҳо, дар шароити тираву тори асримиёнагӣ, 
фишорҳо ва вобастагии сиёсӣ ба даст овардаанд, бо заҳмати ватандӯстонаи худ ин анъанаҳоро на 
танҳо омӯзанд, балки ташаббускори пешрафти ҷаҳонбинии миллӣ дар 
шароити навини таърихӣ – замони истиқлол бошанд. 

 

Саймумин ЯТИМОВ –  

доктори илмҳои сиёсӣ, 

узви вобастаи Академияи миллии  

илмҳои Тоҷикистон 
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МИНБАРИ АНДЕША 
 

ДАР ҲИФЗИ ТОЗАГИИ 

ЗАБОН БИКӮШЕМ  
 
Ин нуктаро дар таҷлили Рӯзи забони 

тоҷикӣ дар мулоқот бо аҳли зиёи мамлакат 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти ҷумҳурӣ, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба гунаи махсус қайд 
намуда, андешидани тадбиру чораҳои 
заруриро дар ин самт аз идораю мақомоти 

дахлдор талаб намуданд. Дар воқеъ, масъалаи мазкур тайи солиёни дарозест, ки чун мушкили 
рақами аввал дар ҷумҳурӣ боқӣ мондааст ва ҳалли он, мутаассифона, тӯл мекашад. Ин, аз як 
тараф, бепарвоию сатҳи пасти донишу фаҳмиши соҳибони марказҳои тиҷоратӣ, фурӯшгоҳҳо, 
бозорҳо, муассисаҳо, корхонаҳои хусусӣ ва ғайра бошад, аз тарафи дигар, вазифаю масъулияти 
бар дӯш доштаи худро ба таври бояду шояд иҷро накардани идораю мақомоти дахлдори кишвар 
ва шахсони мутасаддӣ мебошад. Вагарна 
ҳолатҳои фаровоне ба мушоҳида мерасанд, ки аз 
хондани номи идораю муассисаҳо, ширкату 
корхонаҳои гуногун (чи давлатию чи хусусӣ), 
дукону марказҳои савдо, ошхонаю нуқтаҳои 
дилхушӣ ҳайрон мешавед, ки бо вуҷуди талошу 
таъкидҳои Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон беназмию муносибати сарду фориғболона 
дар масъалаи тозагии забон ва ҳусни баён 
ҳамчунон идома ёфта истодааст. Чаро ин тавр? Аз 
далелу арқому мисол дида шоҳиди ҳол чист? 
Аввалан, дар хусуси номгузории кӯчаю хиёбонҳо 
чанд сухан иброз менамоем. Бахши аъзами номҳое, ки ба кӯчаю паскӯча ва хиёбонҳо гузошта 
шудаанд, дар лавҳаву овезаҳо ғалат сабт гардидаанд. Номгузорӣ ба дараҷае хандаовару музҳик 
аст, ки дар бисёр мавридҳо насаб навишта шудааст, вале аз номи шахс (албатта, онҳо одамони 
соҳибобрӯ, аҳли илму фарҳанг, арбоби давлатию сиёсӣ ва ғайра мебошанд) дараке нест. Дар 
пойтахт кӯчаҳои маъруфе ҳастанд бо номи Муҳаммадиев, Шамсӣ, Саидмуродов ва амсоли инҳо. 
Пурсида мешавад, ки инҳо киҳоянд? Кадом Муҳаммадиев, кадом Шамсӣ, кадом Саидмуродов?! 
Яқинан, манзури номгузорон аз насаби Муҳаммадиев Фазлиддин Муҳаммадиев мебошад. Пас, 
чаро исми нависандаи бузурги тоҷик дар навиштаҷот дарҷ нагардидааст? Ку масъулият? 
Гунаҳкор кист? Мутаассифона, ин мисоли ягона набуда, дар ҳар қадам бо чунин муғлақбаёнӣ, 
булъаҷабӣ ва масхараю таҳқири забони модарӣ бархӯрд мекунем. Дар аксари номгузориҳо, ки ба 
исму насаби шахс пайвандӣ доранд, ҳолати дигар, вале ба мисолҳои боло монанд ба чашм 
мерасад. Ин вазъро дар муассисаю идораҳо ва пажӯҳишгоҳу институтҳои илмӣ бисёртар 
вомехӯрем Аз ҷумла, дар рӯ ба рӯи Комбинати полиграфии пойтахт Институти математикаи ба 
номи А.Ҷӯраев ва Институти физикаю техникаи ба номи С.Умаров ҷой гирифтаанд. Мо борҳо 
шоҳиди гуфтугӯҳои сарироҳии одамоне шудаем, ки аз гӯшаю канори ҷумҳурӣ ба ин қисмати 
шаҳр ташриф овардаанд. Онҳо аз ҳамдигар мепурсанд, ки С.Умаров, А.Ҷӯраев кистанд? 
Мутаассифона, ҳақиқати талх аст ин ҳол ва ҳеҷ масъулу мутасаддие парвои ислоҳи ин норасоиро 
надорад. Охир, ному насабро пурра навиштан зарур аст, бародарон! Султон Умаров ва 
Абдулҳамид Ҷӯраев аз поягузорони илмҳои физикаю математика дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, 
дар ин роҳ хидматҳои шоистаю мондагорро анҷом додаанд ва миллати тоҷик бо номи ин 
фарзонафарзандони худ ифтихор мекунад. Пурраву мукаммал сабт нанамудани ному насаби ин 
бузургони соҳаи илм дар ҳаққи онҳо таҳқир аст, на чизи дигар. Афсӯс, ки чунин бебандуборӣ дар 
дигар шаҳру навоҳии кишвар низ фаровон ба чашм мерасад. Камбудии ҷиддии дигар дар 

Масъалаи тоза нигоҳ доштани забон, 

истифодаи калимаю таркибҳои хушоянду 

фасеҳи тоҷикӣ, худдорӣ аз истеъмоли 

бемавриди вожаю луғатҳои туркию арабӣ, 

дурусту саҳеҳ номгузорӣ намудани кӯчаву 

хиёбонҳо, марказҳои савдою фурӯшгоҳҳо, 

идораю муассисаҳои давлатию шахсӣ ва 

амсоли инҳо аз вазифаю рисолати ҳирфаии 

кормандону масъулони раёсати шуъбаҳои 

иртиботманди забон дар шаҳру навоҳии 

ҷумҳурӣ ва пойтахти кишвар ба шумор 

меравад. 
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номгузории шаҳру навоҳӣ дида мешавад. Аввалан, ҳангоми навишт дар саҳифаҳои нашрияҳои 
гуногуни давлатию мустақил номи шаҳру навоҳӣ бояд ба таври пурра оварда шавад. Ҷойи 
нигаронист, ки дар бахши зиёди нашрияҳо (ва ин номгузорӣ аз тариқи садою симо низ садо 
медиҳад) номи ноҳияҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, 
Бобоҷон Ғафуров ва ғайра ба таври пурра талаффуз кардаву навишта намешаванд. Пурсида 
мешавад: чаро қоидаҳои имло ва рукнҳои номгузорӣ аз ҷониби ВАО-и кишвар ва умуман, аҳли 
қалам риоя карда намешавад? Вақте ки эҷодкорон-рӯзноманигорону қаламбадастон навишти 
чунин номҳои машҳурро ба масхара мекашанд, аз мардуми одӣ дар ин бобат чӣ таваққуе метавон 
кард? Мушкили дигаре, ки дар тамоми шаҳру навоҳӣ бо он дучор мегардем, аз рӯйи 
стереотипҳои куҳнаю маъмулӣ, якрангу қолабӣ номгузорӣ намудани марказҳои шаҳраку 
ҷамоатҳо, деҳаҳо ва монанди инҳо мебошад. 

Чаро ин тавр? Магар дигар калимаю вожаҳои хушсадои пуробуранг ва гӯшнавози тоҷикӣ 
каманд, нодиру ноёбанд? Чаро масъулони иртиботманди бахши забони тоҷикии шаҳру ноҳияҳо 
аз заҳмату талош дурӣ меҷӯянду нонашонро ҳалол карда намехӯранд? Онҳо метавонанд аз 
мафҳумҳои рамзии пурмаъно истифода кунанд. Аз ин ҳама бигзарему баргардем сари калимаҳои 
хандаовар, ки музахрафоте беш нестанду дар пештоқи ину он фурӯшгоҳ ва ошхона гузошта 
шудааст. Чандест, ки вожаҳои сохтаю маснӯии «тезтайёр», «тезпухт» ва «тезпаз» бар ивази 
«бистро» пайдо шудааст. Ба ин монанд, ибораю таркибҳои баргардон аз забони русии «ивази 
равған», «олами қолинҳо», «шустушӯйи нақлиётҳо», «таҷҳизотҳои сохтмонӣ», «мо кушода 
шудем», «бозори «Ховарон» (саҳеҳаш «Ховар») ва бисёр-бисёри дигар, ки аслан, аз ҷиҳати 
сохтор ва қавоиду қавонини сарфу наҳви тоҷикӣ ба забони ноби тоҷикӣ бегонаанд, ба чашм 
мерасанд. Беэътиноӣ ва ба инобат нагирифтани меъёрҳои забон ба он оварда расондааст, ки 
номҳое чун «Алас», «Маркази савдои Султан», маркази дилхушии кӯдаконаи «Карамелька» ва 
садҳо мафҳуми ғароибу нестандарҷаҳони бо забони русию англисӣ махлути аз мантиқ ва табиати 
забони тоҷикӣ фарсахҳо дур буда, ҷойи исму номҳои зебову шево ва фасеҳу балеғи тоҷикиро 
танг кардаанд, ки бо ин ҳол набояд муросо кард. Дар хусуси имло ва тарзи дурусту саҳеҳи 
навишти калимаҳо ба такрор гуфтаанду ибрози назар намудаанд. Аммо дар ин боб низ бенизомӣ 
ва хараҷу мараҷ ҳамчунон боқӣ мондааст. Чанд гоҳи охир иддае аз соҳибзабонон ҳудаю беҳуда, 
фаҳмидаю нафаҳмида дар навишти калимаҳо булфузулӣ нишон дода, гӯё кашфиёт карда бошанд, 
дар вожаҳои «оин», «оила», «ҳамоиш» ва чанди дигар овози «й»-ро ворид намуда, ин калимаҳоро 
ба таври «ойин», «ойила», «ҳамойиш» менависанду талаффуз мекунанд, ки барои аксари мардум 
бегонаю номафҳум мебошад. Агар барои ба ин тарз навиштани калимаҳои мазкур далели 
муътамаде мавҷуд бошад, ҷойи шакку тардиде дар истеъмоли онҳо нахоҳад буд. Аммо ҳар нафар 
имрӯз, ҳар тавре ки мақбули завқи ӯст, ину он калимаро истифода менамояд ва «санги ман –даҳ 
ман» гӯён худро дар ин маврид ҳақ бароварданӣ мешавад, ки дуруст нест. Чизи дигар, ин 
корбасти нодурусту дағали пасвандҳои ҷамъбандӣ дар навишти таркибу ибораҳо мебошад, ки 
мутаассифона, ислоҳ нашуда истодааст. Дар саҳифаҳои ҳафтаномаю маҷаллаҳо бо чунин 
таркибҳо, аз қабили «чандин корхонаҳо», «якчанд мактабҳо», «истгоҳи нақлиётҳо», «ахборотҳо», 
«мушкилотҳо», «таҷҳизотҳо», «меваҷотҳо», «сабзавотҳо» ва ғайраи дигар дучор мешавем, ки 
комилан ғалат ва хилофи меъёрҳои забони тоҷикӣ мебошанд. Чунонки маълум аст, имрӯзҳо 
муҳокимаю баррасии лоиҳаи қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ дар идораю вазоратхонаҳо ба 
роҳ монда шудааст. 

Зарур аст, ки олимону муҳаққиқон, омӯзгорон, адибону рӯзноманигорон ва кормандони 
соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, идораю муассисаҳо, вазорату ширкатҳо, агентиҳо ва ғайра 
вобаста ба қабул ва нашри нави «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» фикру андешаҳои судманду 
муассир баён намуда, ҷиҳати бартараф намудани мушкилию ноҳамвориҳо дар истеъмолу 
истифодаи калимаву таркибҳои забони тоҷикӣ ҳиссаи мондагори худро 
гузоранд. Дар акси ҳол, боз ҳам дар истифодаи вожаҳое, ки овози «ӯ» доранд, 
баҳсҳову бигӯ-магӯҳо зиёд гардида, беохир давом меёбаду дар навишти 
калимаи «паша» бо аз баҳри як ҳарфи «ш» гузаштан ҳангомаи дигаре барпо 
мекунем. Ба ин норасоию дарҳам - барҳамиҳо вақт аст нуқтаи таммат гузошт. 

 
Шодӣ РАҶАБЗОД –  

Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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ВАЗОРАТ ВА НАЗОРАТ 
 

МАОРИФ ДАР НУҲ МОҲ:  

ПЕШРАФТ, МУШКИЛОТ ВА РОҲҲОИ ҲАЛ 
 

ОҒОЗ 
13 октябри соли ҷорӣ дар 

маҷлисгоҳи Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон ҷаласаи 
ҳайати мушовараи Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи ҷамъбасти 
фаъолияти вазорат дар нуҳ моҳи 
соли ҷорӣ ва нақшаҳо то охири 
сол баргузор гардид. Дар кори он 
вазири маориф ва илм 
Муҳаммадюсуф Имомзода, 
муовинони вазир, сардорони 
раёсату шуъбаҳои дастгоҳи 
марказии вазорат, роҳбарони 
муассисаҳои тобеъ, ректорони 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, сардорони раёсатҳои маориф дар вилоятҳо ва шаҳри 
Душанбе, инчунин, меҳмонон ва шарикон аз ниҳодҳои дахлдор иштирок доштанд.  

Баъди сухани муқаддимавии Муҳаммадюсуф Имомзода, муовини аввали вазир 
Муҳаммаддовуд Саломиён дар бораи фаъолияти вазорат дар давоми нуҳ моҳи соли ҷорӣ ҳисобот 
дод. Ҳисобот фаъолияти вазорат дар ҳама самтҳои соҳаи маориф ва илм, инчунин, дастовардҳо 
ва мушкилоти ҷойдоштаро инъикос мекард, аммо диққати асосӣ ба мушкилоти ҷойдошта ва 
роҳҳои ҳалли онҳо равона гардида, таҳлили фаъолият бо усули назариявии Каору Исикави сурат 
гирифта буд. 

ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ 
Қайд гардид, ки аз аввали соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ 19 кӯдакистони нав таъсис ёфта, теъдоди 

муассисаҳои томактабӣ дар ҷумҳурӣ ба 681 адад расидааст. Аммо, новобаста аз зиёд шудани 
теъдоди кӯдакистонҳо, фарогирии кӯдакон аз 102 175 нафар то 97 679 нафар кам шудааст. Дар 
бораи сабабҳои кам шудани фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва омилҳои ба он 
таъсиррасон дар маърӯза чизе гуфта нашуд. Аммо аксаран аз баҳсҳои шабакаҳои иҷтимоӣ 
бармеояд, қисман волидон дар шароити пандемиявӣ ва пасопандемиявӣ аз фиристодани 
фарзандон ба кӯдакистонҳо ба хотири ҳифзи саломатии онҳо худдорӣ мекунанд. Ҳол он ки 
ҳолатҳои гурӯҳӣ гирифтор шудани кӯдакон ба ин беморӣ то ҳол мушоҳида нашуда, дар боғчаҳо 
қоидаҳои гигиениву санитарӣ пурра риоя мегарданд. Маблағи шартномаи муассисаҳои 
томактабии хусусӣ, ки нисбат ба муассисаҳои давлатӣ бамаротиб бештар аст, низ метавонад як 
сабаби дигари кам шудани фарогирии кӯдакон бошад. Ҳамин тавр, дар идома аз мавҷудияти 
ҳамагӣ 165 муассисаи томактабии хусусӣ ва марказҳои хусусии инкишофи кӯдак бо фарогири 
8200 нафар хабар дода гуфта шуд, ки “ин нишондиҳанда қонеъкунанда нест”.  

Аммо мушкилии дигар, ки Муҳаммаддовуд Саломиён, махсусан, аз он нигаронӣ изҳор намуд, 
ҷой доштани 140 ҳолати ғайримақсаднок истифода гардидани биноҳои муассисаҳои давлатии 
таълимии таҳсилоти томактабӣ мебошад. Мавсуф иброз дошт, ки “аз таҳлили вазъи тарбияи 
томактабӣ бармеояд, ки баъзе муассисаҳо тӯли 25-30 соли охир аз таъмири асосӣ бароварда 
нашудаанд. Чунин ҳолат дар кӯдакистонҳои рақамҳои 1, 4 ва 23-и ноҳияи Кушониён, 
кӯдакистонҳои №1 ва №4-и ноҳияи Дӯстӣ,  №1-и ноҳияи Ҷайҳун, №2 ва №4-и ноҳияи Вахш, №5-
и ноҳияи Шаҳритус, №№3,6,8,11-и шаҳри Ваҳдат, кӯдакистонҳои №2-и деҳаи «Шарора» ва №3-и 
шаҳри Ҳисор бештар ба назар мерасад.” 
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Солҳои охир таваҷҷуҳи Ҳукумати кишвар ба рушд ва сифати таҳсилоти томактабӣ зиёд 
гардида, ҷиҳати рушди бахши хусусӣ дар ин самт шароити мусоид фароҳам омадааст. Дар ин 
росто, барои ҳалли мушкилоти асосии номбаршуда дар самти таҳсилоти томактабӣ дастурҳои 
вазорат ба шуъбаҳои маориф дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ироа гардид: 

– Дар ин росто, – иброз намуд Саломиён, – раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳоро 
зарур аст, ки бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо бахши 
хусусӣ дар сохтмони кӯдакистонҳо ва таъмиру азнавсозии муассисаҳои томактабӣ чораҳои 
тахирнопазир андешанд; дар ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдор ҷиҳати баргардонидани биноҳои 
собиқ муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ чораҳои амалӣ андешида, ҷиҳати зиёд намудани 
маблағҳои буҷет барои маводи ғизоӣ чораҷӯйӣ намоянд. 

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
Ҳисоботҳои шуъбаҳои маориф дар шаҳру ноҳияҳо ғалатанд? 
Маърӯзачӣ зинаи таҳсилоти миёнаи умумиро яке аз муҳимтарин самтҳои фаъолият ва 

мушкилоти дар он ҷойдоштаро нисбатан бештар арзёбӣ кард, аммо гуфта шуд, ки тибқи 
маълумоти пешниҳоднамудаи сарраёсат, раёсат ва шуъбаҳои маорифи ҷумҳурӣ дар анҷоми соли 
таҳсили 2020-2021 натиҷаи азхудкунии барномаҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии 
ҷумҳурӣ ба 98,4%   ва  сифати таҳсилот ба  51,8%  баробар гардидааст. Албатта, ин нишондодҳо 
ниҳоят баланданд, аммо санҷишҳои дигари дониши хонандагон, махсусан, хатмкунандагон 
тавассути имтиҳонҳои Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
дурустии ин рақамҳо шакку тардидро дар зеҳни ҳар нафар ба вуҷуд меоранд. Аз ҷумла, холҳои 
гузариши фаннӣ ҳамагӣ аз 3 то 6 холро ташкил мекунанд. Ин яъне, хонанда аз ҳама субтестҳо 
(фанҳое, ки имтиҳон месупоранд) баҳои ду гирифта, боз ба тақсимот роҳ меёбад. Ба қисми зиёди 
ихтисосҳо, албатта, ба гурӯҳҳои шартномавӣ, бо гирифтани ҳамагӣ 120-150 бал (агар ба баҳо 
гардонем, ду) метавон дохил шуд. Санҷиши дониши хонандагон тавассути имтиҳонҳои 
марказонидаи Маркази миллии тестӣ, ки эътимоди мардумро касб кардааст, ба ҳеҷ ваҷҳ 80-90%-
ро ташкил намедиҳад. Натиҷаҳои имтиҳоноти Маркази миллии тестиро сарфи назар кунем ҳам, 
санҷиши дигари вазорат ин натиҷаҳоро куллан рад мекунад. Чунончи, қайд карда шуд: “Гурӯҳи 
корӣ дар 14  ноҳия аз 33 муассисаи таълимӣ дар 390 синф кори тестӣ гузаронид, ки дар онҳо 
шумораи умумии 7714 хонанда иштирок намуда, баҳои  “5” 454  нафар (5,8%), “4” 1668 нафар 
(21,6%), “3” 3217 нафар (41,7%) ва “2” 2375 нафар (30,8%) гирифта, сифатнокӣ  27,5%  ва 
азхудкунии барномаи таълимӣ 69,2%-ро ташкил дод”. 

Инчунин, дар идома Муҳаммаддовуд Саломиён натиҷаҳои санҷиши аз худ кардани барномаи 
таълимӣ ва сатҳу сифати таҳсилотро, ки аз ҷониби шуъбаҳои маориф дар шаҳру ноҳияҳо 
пешниҳод шудаанд, нодуруст хонда, барои мисол иброз дошт: “Санҷиш нишон дод, ки  гурӯҳи 
идоракунии сифати таҳсилоти  муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Кӯлоб азхудкунии 
барномаҳои таълимиро 99,9% ва сифати таҳсилотро 53,8% арзёбӣ намудаанд. Ҳол он ки гурӯҳи 
кории вазорат муайян намуд, ки азхудкунии барномаҳои таълимӣ 71% ва сифати таҳсилот 27,8%-
ро ташкил медиҳад, ки фарқият мутаносибан 28,9 ва 26%-ро ташкил медиҳад”. 

Аттестатҳои сурх ва медалҳои тилло насиби кӣ мешаванд? 
Мушкилии дигаре, ки бештар атрофаш сухан рафт ва худи вазири маориф ва илм 

Муҳаммадюсуф Имомзода бо нигаронӣ супоришҳои қатъӣ доданд, пешниҳоди довталабон ба 
озмуни хатм бо аттестати аъло ва медал мебошад. Гуфта шуд, ки соли 2021 аз тарафи раёсату 
шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, муассисаҳои таълимии мақоми ҷумҳуриявидошта 
ҳуҷҷатҳои 104 нафар довталаби аттестати аъло бо медали тилло ва нуқра ҷиҳати иштирок дар 
озмун пешниҳод гардид. Пас аз ташхиси ҳуҷҷатҳои довталабон маълум гардид, ки 20 нафар ба 
талаботи Низомнома  ва Тартиб мувофиқат накарда, ҳуҷҷатҳои онҳо бозпас гардонида шуданд. 
Аз ин шумора ҳуҷҷати 84 нафар ба мақсад мувофиқ буда, ба озмун роҳ ёфт, ки пас аз ҷамъбасти 
натиҷаи озмун 43 нафар хатмкардаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, аз ҷумла, бо аттестати аълои 
универсалӣ бо медали тилло - 10 нафар, аттестати аъло бо медали тиллои равияи ҷамъиятӣ-
гуманитарӣ - 19 нафар, аттестати аъло бо медали тиллои равияи табиӣ-риёзӣ - 18 нафар, 
аттестати аъло бо медали нуқраи равияи табиӣ-риёзӣ - 6 нафар сарфароз гардид. Вазир сазовор 
набудани аксар довталабони пешниҳодшударо қайд карда, мушаххасан дастур доданд, ки 
минбаъд, ҳангоми пешниҳоди довталабони камсавод, пешниҳодкунандаи он танбеҳ дода 
мешавад. Инчунин, ба директори Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо супориш 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №10, октябри соли 2021 18 

дода шуд, ки якҷо бо дигар сохторҳои вазорат низомномаи озмуни аттестати аълои универсалӣ 
бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявӣ бо медали тилло ва нуқраро бознигарӣ 
намояд. 

 Мушкили норасоии омӯзгорон 
Ҳамасола аз ҷониби раёсату шуъбаҳои маорифи ҷумҳурӣ оид ба эҳтиёҷи муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ ва норасоии омӯзгорон ба вазорат дархост пешниҳод карда мешавад. Аммо 
муаммо ин ҷост, ки барои соли таҳсили 2021-2022 аз ҷумла, ҳамагӣ барои 70 нафар омӯзгори 
фанни забони русӣ ва 100 нафар омӯзгори фанни забони англисӣ дархост шуда буд. Новобаста аз 
ин, ба муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бамаротиб, бештар (381 нафар омӯзгори фанни 
забони русӣ ва 574 нафар омӯзгори фанни забони англисӣ) дар асоси роҳхат фиристода шуданд, 
вале  мушкили норасоии омӯзгорон (бо вуҷуди аз дархост бештар фиристодани онҳо) пурра 
бартараф нашуд. Дар умум, эҳтиёҷот ба кадрҳои омӯзгорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 
барои соли таҳсили 2021-2022 барои 2166 нафар пешниҳод гардидааст, ки нисбат ба соли 
таҳсили 2020-2021 828 нафар кам  мебошад. Бо мақсади таъмини муассисаҳои таълимии шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо омӯзгорони ҷавон бо роҳхати вазорат 4345 нафар мутахассиси ҷавон ба 
муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳо фиристода шуданд. 

Такмили ихтисоси омӯзгорон 
Қайд гардид, ки дар курсҳо аз ҷониби Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва 

бозомӯзии кормандони соҳаи маориф ва филиалҳои он зиёда аз 7000 нафар омӯзгори синфҳои 
ибтидоӣ иштирок карданд. Инчунин, 311 курси баландбардории маҳорати касбӣ бо фарогирии 
7529 нафар, 28 курси такмили ихтисос барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ 
бо иштироки 668 нафар ташкил ва баргузор шуданд.  

Мушкилоти муассисаҳои хусусӣ 
Зикр гардид, ки ҳарчанд масъалаи таъминоти кадрӣ дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва 

миёнаи умумии хусусӣ ҳалли худро ёфта бошад ҳам, дараҷаи таҳсилот ва тахассуси омӯзгорон то 
ҳанӯз дар баъзе аз муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳо ба талабот ҷавобгӯ нест. Масалан, аз 
1010 нафар омӯзгор, 897 нафар дорои таҳсилоти олӣ, 36 нафар дорои таҳсилоти олии нопурра, 67 
нафар дорои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 10 нафар дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад. Дар 
ин муассисаҳо 31 нафар омӯзгор ғайри ихтисоси омӯзгорӣ ва 78 нафар ғайри ихтисоси фаннӣ ба 
хонандагон дарс мегузаранд. Ин боиси косташавии сифати таълим ва азхудкунии барномаҳои 
таълимӣ мегардад. Дар робита ба ин, ба масъулин супориш дода шуд, ки фаъолияти муассисаҳои 
таҳсилоти умумии хусусиро дар нимсолаи якуми соли 2022 мавриди санҷиши ҳамаҷониба қарор 
дода, назоратро дар ин самт пурзӯр намоянд.  

Дар олимпиада ва озмунҳо киҳо пешсафанд? 
Айни замон, дар ҷумҳурӣ 24 олимпиадаи фаннӣ ба роҳ монда шудааст, ки барои дарёфт ва 

рушди хонандагони боистеъдод заминаҳои мусоид фароҳам меоварад. Дар даври ҷумҳуриявии 
олимпиадаҳои фаннӣ дар соли таҳсили 2020-2021 4243 нафар хонандаи муассисаҳои таҳсилоти 
умумӣ иштирок намуд, ки нисбат ба соли 2019 1873 нафар зиёд мебошад. Аз шумораи умумии 
довталабони даври ҷумҳурӣ  шаҳри Душанбе  36%, вилояти Суғд 26%, вилояти Хатлон 22%, 
НТҶ 11,4%,  ВМКБ  4,3 %   соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. Шаҳру ноҳияҳои Истиқлол, 
Шаҳристон, Файзобод,  Абдураҳмони Ҷомӣ 2 ҷой ва шаҳру ноҳияҳои Кӯҳистони Мастчоҳ, 
Балҷувон, Қубодиён, Носири Хусрав, Темурмалик,  Дарвоз, Роштқалъа, Лахш, Нуробод, Рашт 
ҳамагӣ 1- ҷойӣ гирифтанд. Шаҳру ноҳияҳои Хуросон, Ҷайҳун, Шаҳритус, Роғун, Сангвор, 
Тоҷикобод  дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷойҳои ифтихорӣ бенасиб монданд.  

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ 
Ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ тавассути имтиҳонҳои марказонидашудаи Маркази 

миллии тестии назди Президенти Ҷумҳрии Тоҷикистон ва берун аз он 42246 ҷой пешбинӣ шуда 
буд, ки нисбат ба соли таҳсили гузашта 3946  ҷой зиёд мебошад, аммо тавассути Маркази 
миллии тестӣ ҳамагӣ 21 587 нафар қабул шуд, ки ин 55,9%-и нақшаи қабулро дар бар мегирад. 
Таъмини муассисаҳои таълимии мазкур бо китобҳои дарсӣ яке аз мушкилиҳои асосии самт буда, 
ҷиҳати таҳияи китобҳои дарсии блоки 1 ва 2 дар назди Вазорати маориф ва илм гурӯҳи корӣ 
ташкил ва таҳияи онҳо шуруъ шудааст, вале то имрӯз натиҷаҳои дилхоҳро дар самти таҳияи 
пурраи китобҳои дарсӣ ва ба дасти донишҷӯён расидани онҳо надодааст. Барои ҳалли ин масъала 
дар назди масъулин вазифагузорӣ карда шуд. 
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СОХТМОН ВА БОЗСОЗИИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ 
Дар ин давра, 178 бинои муассисаи таълимӣ ва бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ 

барои 31 314 ҷойи нишаст бо маблағи 385 млн. 503 ҳазор сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. 
Мавриди зикр аст, ки аз ин шумора 79 бинои муассисаи таълимӣ ва бинои иловагӣ дар назди 
муассисаҳои таълимӣ барои 13494 ҷойи нишаст бо маблағи 144 млн. 828 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби 
соҳибкорон ва ба тариқи ҳашар 41 бинои иловагӣ барои 4862 ҷойи нишаст бо маблағи 24 млн. 
769  ҳазор сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. 

ТАҲИЯ, НАШР ВА МУОМИЛОТИ КИТОБҲОИ ДАРСӢ 
Дар нуҳ моҳи соли 2021 аз ҷониби Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию 

методӣ дар ҷаласаҳои Шӯрои миллии таҳсилот ва мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 237 дастхати адабиёти таълимиву бадеӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба нашр тавсия 
шудааст. Дар ин давра 26 номгӯйи китобҳои дарсӣ ба миқдори 2 млн. 108 ҳазору 306 нусха барои 
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, 135 ҳазору 900 нусха адабиёти гуногуни таълимиву методӣ ба нашр 
расида, чопи 43 номгӯйи китоби дарсӣ бо теъдоди 4 млн. 77 ҳазору 840 нусха дар чопхонаҳои 
ватанӣ идома дорад. Дар маҷмуъ, давоми нуҳ моҳи соли 2021 ба раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва муассисаҳои дигари таълимӣ 2 млн. 655 ҳазору 824 нусха китоби дарсӣ, бадеӣ 
ва маводи таълим дастрас гардонида шудааст.  

Фаъолияти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, Маркази 
ҷумҳуриявии таълимиву методӣ, Маркази технологияи информатсионӣ, Маркази ҷумҳуриявии 
таҳсилоти иловагӣ, матбааву нашриёти “Маориф”, Комбинати полиграфии Душанбе, корхонаи 
“Маърифат”, Кумитаи иттифоқҳои касабаи маориф ва илм... низ дар давраи ҳисоботӣ миқдори 
муайяни пешравиву мушкилот доштаанд, ки бовар дорем, зина ба зина ислоҳи онҳо сурат мегирад. 

РОБИТА БО НАШРИЯҲО 
Мушкилоти ҳамешагӣ нашрияҳоро боз ҳам пайгир аст: сари вақт ба суратҳисоб 

нагузарондани маблағ ва коҳиш додани теъдоди обуна баъди нимсола, ки якҷо мушкилоти 
дигарро пешорӯи мо қарор медиҳанд. Агар ба фишурдаи ҳолати обуна дар ҳарду нимсола (соли 
2021) назар кунем, мефаҳмем, ки вазъ то кадом андоза ташвишовар аст.  Беҳтараш, худ қазоват 
кунед: 

 (Ниг.ба ҷадвал.) 

№ Шаҳру 
ноҳияҳо 

Ним 
солаи 1 

Ним 
солаи 2 

Фарқ 

1. Душанбе 837 760 77 
2. в.Суғд 2143 1841 302 
3. в.Хатлон 1859 1529 330 
4. н.ВМБК 299 279 20 
5. ШНТҶ 1052 996 56 
 ҶАМЪ 6190 5405 785 

АНҶОМ 
Вазорати маориф ва илм артиши бузургтарини ҷомеаро дар тобеияти худ дорад. Аз ин рӯ, 

мушкилоти зиёд доштан дар фаъолияти он табиист. Муҳим ин ки тамоми ҷомеа ва ниҳодҳои 
марбута барои рушди соҳаи маориф, рафъи монеаҳои мавҷуда бояд ҳамдаст шаванд. Дар он 
сурат метавон гуфт, маориф чун омили рушди ҷомеа хидмат карда метавонад. Баррасии масоили 
гуногун дар саҳифаҳои иҷтимоии нашрияҳо ва Иттифоқҳои касабаи маориф ва илм ҳамеша мавриди 
таваҷҷуҳи масъулин қарор доранд. Намояндагии маҷаллаи “Маорифи 
Тоҷикистон” дар шабакаи иҷтимоии “Фейсбук” бо гурӯҳи ҳамном (бо теъдоди 
беш аз 24 500 нафар корбар) торафт нуфузи маҷалларо баланд мебардоранд. 
Муҳим ин аст, ки масъулин, мутахассисон ва коршиносони соҳа дар посух ба 
корафтодагон дар ин майдон хомӯшӣ ва бетарафиро ихтиёр накунанд. 
Умедворем, аз ин бардошт ҳар алоқаманди соҳа хулосаи дурусте баҳри 
пешрафти кори соҳа мебардорад. 

Нурулло ҒАФУРИЁН – корманди 
 масъули маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” 
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ГИРОМИДОШТ 

 

ШОИРИ  

ТАРОНАСАРОИ ВАТАН 
 
Гулназар ба ин шеваи тасвир аз рӯзҳои 

аввали ба ҷодаи суханварӣ қадам ниҳоданаш 
эътибор дода, кӯшиш мекард, ки дар ҳар як 
офаридаи худ асолату тавоноии шеъри 
тоҷикиро риоя намояд ва меҳру муҳаббати 

хешро нисбат ба сарзамини бекаронаш бозгӯ намояд. Аз ин рӯ, дар шеъри вай муҳаббати Ватан, 
зебоиҳои табиати нотакрори Тоҷикистон, манзараҳои дилкаши он, бузургиву тавоноии 
кӯҳистони диёраш бо таъбири ибораҳои латиф ва воситаҳои 
ҷаззоби бадеӣ ифода меёфтанд ва чун рассоми муъҷизаофар 
ӯ низ аз файзи табиати дилкашу рӯҳнавози кишвараш фараҳ 
гирифта, тавассути шаддаи калимаҳои фораму таъсирбахш 
дар мисраъву байтҳои шеъраш табиати зебои кӯҳистони 
Тоҷикистони азизро бозтоб дода, бо он ифтихор менамуд ва 
бо лаҳни ба худ хос мегуфт: 

Деҳаам дар домани кӯҳпораест, 
Ҳамчу лаъли нур аз шаҳду шакар. 
Кӯҳ гӯӣ дар каф онро дошта 
-Марҳамат, -гӯяд ба ҳар як раҳгузар. 

Ин суханони қаҳрамони ғиноии шоир ба ҳар як марди 
кӯҳистон тааллуқ дошта, хонанда тасаввур мекунад, ки гӯё 
адиб аз забони ӯ бо меҳру муҳаббат чунин алфози 
шаҳдборро баён медорад. Зеро дар кӯҳистон аксари мардум 
бо чунин сиришт ва хулқу атвор дар дили хурду бузург ҷой 
шуда, бо ин суннати устувори худ фахр мекунанд ва онро 
чун гавҳараки чашм ҳифз карда, аз насл ба насл ба мерос 
мегузоранд. 

Дар аксари ашъори Гулназар чунин тасвирҳои баланд, 
баёни малеҳ, ифодаи дилкаш ва андешаи салим ба назар расида, шеъри вай баёнгари зебоиҳои 
табиати диёри биҳиштосоямон мебошад. Дар маҷмуаҳои «Нардбон», «Ағба», «Паҳно», «Лангар», 
«Чашми нигин», «Се кулчаи танӯрӣ», «Табхола», «Забони ошиқӣ», «Фариштаи бомдод», 
«Девори сабз», «Ойинаи ташна», «Фасли оғоз», «Дар чодари сафеди маҳтобӣ» ва амсоли инҳо 
шеърҳои эҳсосманде ҷой гирифтаанд, ки ҳар кадом як манзараи Тоҷикистонро пеши назар 
оварда, шоири нуктасанҷ ин табиати афсункорро бо самимияти беандоза васф мекунад. 

Шеъри Гулназар, дар ҳақиқат, бо садои обшору боронҳои баҳори Ватанаш зебост. Ӯ аз 
резасангҳои кӯҳистон ифтихор намуда, аз табиати ҳамешасабзаш рӯҳ мегирифт ва ҳамаи ин 
отифиятро дар дили инсони ватандӯст ҷой дода, хоксорӣ, накукорӣ ва бузургиву тавоноии ӯро 
ситоиш мекард. 

Гулназар дили пок ва пурмеҳр дорад. Вай дар вуҷудаш хоку оби диёрашро парвариш 
менамояд ва аз ҳиммати баланди бузургонаш истиқбол мекунад, одамиятро парастиш карда, 
хайру эҳсонро болотар аз ҳама дороӣ дониста, накукору накуандеш аст. Дар шеъри вай инсон 
мазҳари меҳру муҳаббатро талқин мекунад, аз кинаву бухл худро дур мегирад ва ваҳдатофару 
сулҳдӯст мебошад. Ин ҷаззобият пояи шеъри Гулназарро устувор намуда, мавқеи ӯро ҳамчун 
ватандӯсти боирода ва инсонпарвари комил баланд бардоштааст. 

Гулназар баробари ин, шоири таронасарои Ватани хеш буд. Дар ҳар як маҷмуаи ӯ шеърҳои 
алоҳидае ҷой доранд, ки саропо ба бузургии Ватан, меҳри он, садоқат ба ин диёри мардони 
номдор бахшида шудаанд. Ӯ Ватанро пораи дили худ эҳсос мекард ва аз дастовардҳои он 
меболид ва ҳар як комёбии кишвари маҳбубро бо тарзи ба худ хос тасвир менамуд. Вай дар 
чунин шеърҳо услуби содаву равонро интихоб карда, бо таъбирҳои латиф ва суханони самимӣ 

Шоири халқии Тоҷикистон, муаллифи 

Суруди миллӣ Гулназар Келдӣ бо табъи 

худодод ва завқи баланд ба ҷодаи эҷод қадам 

ниҳода, умри бобаракати хешро сарфи 

суханварӣ намуд ва аз худ мероси бузургеро 

ба ёдгор гузошт. Дар шеърҳои ғиноманди 

пурэҳсос ва рӯҳнавозаш орзуву ормонҳои 

халқи маҳбубаш ифода ёфта, дар ҳар байти 

он бузургии дили мардуми сарбаланди тоҷик 

бо шеваи хос таҷассум ёфтааст. 
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муроди дилашро баён месохт ва аз шукӯҳу ҷалоли Тоҷикистони соҳибистиқлол ифтихор карда, 
рӯҳи бузургони онро ситоиш менамуд. 

Дар шеъри устод Гулназар ғурури Рустам нуҳуфта буд, меҳри Таҳмина чун оваҳи (дареғ) 
модарон садо медод, номуси Исфандиёр васф мешуд ва қалби бузурги Сиёвуш метапид. Ӯ бо 
номи қаҳрамонони асотирии Фирдавсии бузург ёди таърихи куҳан мекард ва ҷавҳари 
худшиносиро шиор намуда буд. Дар шеъраш дирафши Ковиёнӣ рӯҳи нав гирифта, он бо 
истиқлолу озодии мардуми тоҷик ва Тоҷикистони маҳбуб пайванд мегардид. Дар бештари шеъру 
сурудҳои Гулназар, ки дар замони соҳибистиқлолӣ таълиф шудаанд, ин нусрати раҳмонӣ 
истиқбол меёфт ва барои якпорчагӣ ва ваҳдати комили халқаш талош мекард. Ба ин восита 
шеърҳои ӯ вирди забони хурду бузурги кишвар гардида, ҷанбаи баланди меҳанпарастона 
доштанд ва музаффарияти Тоҷикистонро таҷассум менамуданд. Масалан, вай дар як шеъраш 
чунин ишора мекунад: 

Яшти Наврӯзии озодӣ, 
Яшти озодӣ муборак, Тоҷикистон! 
Ҷомаи ту аз ҳарири бомдодон аст, 
Шом бо дастони зулмонӣ нагирад домани оҳории ту, 
Ҳар қадар дар хоки ту корем хори ғуссаву андӯҳ, 
Боз ҳам саркӯби гулҳои табассумҳои тифлон аст. 

Устод Гулназар бо «Наврӯзи озодӣ»-и диёраш ифтихор мекард, санъати мусиқии 
«Шашмақом»-ро ситоиш месохт, «Фалак»-ро бо садои Одина Ҳошимаш дӯст медошт, аз эҳёи 
анъанаҳои пешин меболид, Меҳргону Садаро тавсиф менамуд ва аз хиради Сарвари 
ватанпарвари миллаташ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳу илҳом гирифта, ба 
дастовардҳои беназири замони ӯ мадҳу сано мехонд ва таърихписандӣ, ватандӯстӣ ва худогоҳиву 
худшиносии ӯро мояи ифтихори тоҷикон медонист. Дар аксари шеърҳои ба истиқлол бахшидаи 
вай хислатҳои ҳамидаи ин абармарди дунёи сиёсат, инсони меҳандӯст ва раиятпарвар таҷассум 
ёфтаанд. 

Устод Гулназар дар адабиёти муосири тоҷик, ҳамзамон, шоири навовару навҷӯ шинохта 
шудааст. Вай дар истиқболи шеъри нав маҳорати хоса нишон дода, дар баёни тасвири ҳолат ва 
кайфияти рӯҳии инсон низ сабки навро пеш гирифта буд. Ӯ шоири рӯъёи тасвирҳои хаёлии 
дунёи ботинии инсон ба шумор мерафт. Дар шеъри ғиноияш тасвири ҳолати равонии 
қаҳрамонони ғазал ҳамчунон латиф ва зебост. Гулназар ба дарди маъшуқа бо алам таъбир меҷӯяд 
ва рози ошиқро бепарда ва пур аз дард баён сохта, отифияти қалби инсонро дар ишқи покаш 
бозгӯ месозад. Ин хусусияти шеъри Гулназарро шоирони ҳамсолаш эътироф карда, ба маҳорати 
эҷодии вай баҳои баланд додаанд. 

Устод Гулназар тарҷумони беҳтарин низ буд. Вай дар ин ҷода маҳорати хоса нишон дода, 
ашъори шоирони бузургро ба забони ноби тоҷикӣ тарҷума кардааст. Ин мероси беназир як бори 
дигар аз тавоноии ин шоири зиндаёд дарак медиҳад. Хидмати вай дар рушди кино ва операи 
тоҷик бебаҳс мебошад. Вай муаллифи киносенарияҳои зиёд буда, дар ин самт низ ба дараҷаи 
устодӣ расидааст. Аламовараш он буд, ки операи охирини шоир бо номи «Достони нур» ба 
муносибати 30-солагии Истиқлоли давлатӣ вақте омода шуд, ки шоир моро тарк карда буд. Ин 
мужда дар он лаҳза ба гули раёҳине табдил ёфта буд, ки пас аз маргаш нахустин шуда, сабзаи 
наврустаи хоки манзилаш мегардид, дареғо! Бовар аст, ки ин асар дар рушди санъати опера 
ҷойгоҳи хосро пайдо хоҳад кард. Шеъру сурудаҳои устод Гулназар, дар воқеъ, мисли ашъори 
устоди зиндаёд Лоиқ Шералӣ, ки замоне худи ӯ бо ихлосу меҳри бепоён чунин таъбирро интихоб 
карда буд, нотамом монда, ҳеҷ гоҳ аз хотираи дӯстдорони шеъру суханаш дур намешаванд. 
Мардуми тоҷик рӯҳи ин шоири бузург ва баркамоли миллат, барандаи ҷоизаи ба номи устод 
Абуабдулло Рӯдакӣ, муаллифи Суруди миллии Тоҷикистон ва Шоири 
халқии Тоҷикистонро фаромӯш нахоҳанд кард. 

Итминони комил дорем, ки ҳар байти ин адиби ватандӯст дар қалби 
ҳаводорони каломи бадеъ ба ёдгор монда, кохи бузурги адабиёти навини 
тоҷикро пойдору устувор нигоҳ медорад. 

 
Абдуҷаббор РАҲМОНЗОДА – 

академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
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 ИСЛОҲОТ 
 

ТЕХНОЛОГИЯИ 

ИННОВАТСИОНӢ ДАР 

ТАЪЛИМ 
«Даҳсолаи нав - рушди нави 

иқтисодӣ - имкониятҳои нави 

Тоҷикистон» 
 

Имрӯз бисёр омӯзгорон технологияҳои 

муосир ва усулҳои инноватсионии таълимро 

мавриди истифода қарор додаанд. Ин усулҳо 

шаклҳои интерактивии фаъолияти омӯзгорро 

дар раванди навгонӣ дар бар мегиранд. 

Ҳамкории фаъоли донишҷӯ бо омӯзгор, 

омӯзгор бо донишҷӯ ва донишҷӯ ба донишҷӯ 

аз талаботҳои фаъолияти инноватсионӣ мебошад. Ҳангоми машғулият, тренинг, дафтар, варақ, 

компютер ва дигар анҷомҳо васеъ истифода бурда мешаванд. Фаъолияти инноватсиониро бе 

истифода аз методҳои фаъоли таълим ва технологияи муосир тасаввур кардан мумкин нест.  

Зимни сафарҳои хидматӣ дар ду муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбии ноҳияи Ёвон мо ба 

хулосае омадем, ки донишҷӯён ба корҳои 

ихтироъкорӣ ва навоварӣ мароқ доранд. Онҳо дар 

махфилҳои хеш макети киштии боркаш, дастгоҳи 

дар як вақт заряд додани 30-40 талефон, кор бо 

метал ва ғайраро ихтироъ кардаанд, ҳарчанд 

ихтирооти онҳо чандон моҳиятнок нест, аммо 

ҷуръат карда қадамҳои аввалинро гузоштаанд, ки 

сазовори таҳсин мебошад. Ин усулҳо ба шаклҳои 

дастаҷамъонаи таълим дар оянда метавонад 

самараи дилхоҳ диҳад.  

Калимаи “инноватсия” аз лафзи лотинии 

innova гирифта шуда, дар нимаи асри XVII пайдо шудааст, ки маънои корбасти чизи навро дорад. 

Аз тарафи дигар, инноватсия раванди такрористеҳсолкунӣ, татбиқ ва аз тарафи дигар, маҳз 

фаъолиятест, ки навовариро ба як амали мушаххаси иҷтимоӣ табдил медиҳад. Мафҳуми 

“инноватсия” маънои навоварӣ, тағйиротро фаро мегирад. Дар робита ба раванди таълим 

инноватсия маънои ҷорӣ намудани ҳадафи нав, мундариҷа, усул ва шаклҳои таълим, ташкили 

фаъолияти муштараки омӯзгор ва донишҷӯро ифода менамояд. Пайдоиши технологияҳои нави 

иттилоотӣ, ки бо рушди воситаҳои компютерӣ ва шабакаҳои телекоммуникатсионӣ 

алоқаманданд, имкониятеро фароҳам меоварад, ки низоми таълим рушд ёбад.  

Усулҳои инноватсионии таълим - таълими модулӣ, омӯзиши мушкилот, таълими 

фосилавӣ, методикаи таҳқиқот, методологияи лоиҳа, иштироки иҷтимоӣ ва ғайраро фаро 

мегирад. 

Усулҳои интерактивӣ ба сифатан омӯхтани маводи нав кумак мекунанд. Ҳадафи асосии 

технологияҳои инноватсионии таълимӣ тайёр кардани шахс ба зиндагӣ дар ҷаҳони доимо 

тағирёбанда мебошад. Ҳадафи навоварӣ тағироти сифатии шахсияти донишҷӯ дар муқоиса бо 

низоми анъанавӣ мебошад. 

Асоси таҳияи «Барномаи рушди 

инноватсионии Тоҷикистон барои солҳои 

2011- 2020» (30 апрели соли 2011, №227) ва 

ҷорӣ намудани технологияҳои 

инноватсионро дар соҳаи таълим 

нишондоди Паёми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (20 апрели соли 2011), қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (4 феврали 

соли 2010, №33) «Дар бораи натиҷаҳои 

рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2009 ва вазифаҳо дар 

соли 2010» оид ба таҳия ва пешниҳоди 

лоиҳаи «Барномаи рушди инноватсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011- 

2020», ки ҷиҳати баррасӣ ба Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гаштааст, 

ташкил медиҳанд. 
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Ҳамин тариқ, усули инноватсионии таълим ба рушди манфиатҳои маърифатии донишҷӯён 

мусоидат мекунад, ки тавассути он донишҷӯён аз маводи омӯхташуда хулоса бароварда, 

муҳокимаронӣ ва баёни онро меомӯзанд. Донишҷӯён дар асоси фаҳмиш ва коркарди дониши 

бадастомада малакаи худро дар амалия татбиқ намуда, таҷрибаи коммуникатсионӣ ҳосил 

менамоянд.  

Бешубҳа, усулҳои инноватсионии таълим бартариҳо доранд, онҳо ба донишҷӯ кумак 

мекунанд, ки мустақилияти хешро дар аз барнамаи дониш ва қабули қарорҳо идора намоянд. 

Вазифаи асосии таълим дар ин марҳила омода кардани мутахассисоне мебошад, ки ба 

стандарт ва тағйироти ҷаҳон посух дода тавонанд. Яке аз усулҳои муосири таълим инкишоф 

додани ҳамкории таълимӣ мебошад. Ин барои кор бо шарикони иҷтимоӣ ва инчунин, дар 

гурӯҳҳои хурд истифода мешаванд. Ин усул вазифаи самаранок аз худ кардани омӯзиш, 

ташаккули қобилияти фаҳмидани дурнамои гуногун, қобилияти ҳамкорӣ ва ҳалли фарқиятҳо дар 

раванди муштаракро дорад.  

Усулҳои инноватсионии таълим, ки дар марҳилаи кунунӣ истифода мешаванд, афзалияти 

арзишҳои ахлоқиро дар бар мегиранд. Аз ин лиҳоз, системаи таълимӣ бояд ба ташаккули 

мутахассисоне, ки мустақилона маълумоти заруриро таҳия, коркард, таҳлил ва дар вақти зарурӣ 

самаранок истифода бурда тавонанд, мусоидат намояд. Ба ин васила метавон тавассути гузаштан 

ба таълими якчанд зинаи омода кардани мутахассисони баландихтисос (бакалавр - магистр - 

доктор) муваффақ шуд. 

Имрӯз омӯзгореро ёфтан мумкин нест, ки дар бораи чунин саволҳо наандешад: Чӣ тавр 

дарсро ҷолибу возеҳ бояд ташкил кард? Чӣ гуна донишҷӯёнро бо мавзуъ бояд ҷалб намуд? Дар 

дарс барои ҳар як хонанда вазъияти мувофиқро чӣ тавр ба вуҷуд овардан мумкин аст? Омӯзгори 

муосир кадом сифатҳоро бояд доро бошад?  

Имрӯз ҳадафи асосии омӯзиш на танҳо ҷамъ кардани миқдори муайяни дониш, малака, 

балки тайёр кардани донишҷӯ ҳамчун як субъект аз фаъолияти таълимии мустақил мебошад. 

Ҳадаф аз он иборат аст, ки шахси эҷодкор ва фаъолеро омода созем, ки такмил додани худ ва ба 

вазифаҳои асосии таҳсилоти муосирро донад. Усули инноватсионӣ ба он мусоидат мекунад, ки 

дарс бештар характери бедорсозӣ пайдо намояд.  

Пайвасти омӯзиши инноватсионӣ чунин аст: мутобиқшавӣ ба консепсияи 

башардӯстонаи таҳсилот; истифода аз омӯзиши инфиродӣ; ыустуҷӯи шароит барои ошкор 

сохтани неруи эҷодии донишҷӯ; мутобиқшавӣ ба талаботи ҷомеаи фарҳангии муосир; 
фаъолияти мустақили эҷодӣ. 

Ҳадафҳои асосии таҳсилоти инноватсионӣ инҳоянд: рушди маърифатӣ, муоширатӣ, 

забоншиносӣ; ташаккули қобилиятҳои эҷодии донишҷӯён; ташаккули хусусиятҳои шахсии 
донишҷӯён; инкишоф додани малакаҳои самараноки таълим ва омӯзиш; фаъолият ва гузариш ба 

сатҳи эҷодкории истеҳсолӣ; рушди намудҳои гуногуни тафаккур; дониш, малака ва маҳорати 

баландро ноил гардидан. 

Ин ҳадафҳо дар таълими инноватсионӣ гузошта мешаванд: оптималӣ гардонидани 

раванди таълим; Эҷоди вазъи ҳамкории донишҷӯён ва омӯзгорон; Рушди ҳавасмандии 

дарозмуддати мусбат ба омӯзиш; Ҷалби донишҷӯён ба фаъолияти эҷодӣ; Интихоби бодиққати 

компонентҳо ва роҳҳои такмил додани онҳо. 

Принсипҳои асосии таълими инноватсионӣ инҳоянд: 

Эҷодкорӣ (интихоби самт барои эҷодкорӣ); Омӯзиши дониш дар низом; 

Шаклҳои ғайримуқаррарии дарсҳо. 

Инноватсия қадами ҷиддӣ ба пеш аст, пас, бикӯшед, ҳар кадом инноватор 

шавед! 

 

Идибек ГАДОЕВ - 

ходими илмии шуъбаи таҳсилоти 

ибтидоӣ ва миёнаи касбии ПРМ АТТ 
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МУСОҲИБА 
 

СУДИ ЗИЁДИ 1 ЛОИҲА ДАР 5 СОЛ 
 

Оид ба фаъолияти панҷсолаи Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ бихонем” 

 

– Аз беҳтарин имкониятҳое, ки дар рушди 

ислоҳоти соҳаи маориф дар давраи Истиқлол ба 

мо даст дод, ҳамкорӣ бо лоиҳаҳои 

инвеститсионист. Дастгирии USAID дар ин самт 

чандин сол аст, ки ба ҳар тариқа идома дорад. 

Фикр мекунем, аз ҳама лоиҳаи пурбортар - 

«Ҳамроҳ мехонем» тадбирҳои судмандтареро рӯйи 

даст гирифт. Таҳия ва дастрас гардондани 

китобҳои бачагона аз ин ҷумла аст. Назари шумо 

доир ба ин паҳлуи кор чӣ гуна аст?  

– Лоиҳаи “Ҳамроҳ бихонем”, ки аз ҷониби 

Оҷонсии рушди байналмилалии ИМА аз моҳи 

октябри соли 2016 татбиқ карда мешавад, бо 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

мақсади беҳтар кардани натиҷаҳои хониши 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ роҳандозӣ шудааст. 

Тибқи нақшаи кори Лоиҳа, тӯли панҷ соли фаъолият 

бояд 75% муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ ҳамчун 

муассисаҳои такягоҳӣ ба омӯзиш фаро гирифта мешуданд. Хушбахтона, имкон пайдо шуд, ки то 

30 сентябри соли 2021 ба зиёда аз 80 фоизи муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

самтҳои дастрасӣ ба маводи хониш, омӯзиши омӯзгорон ва кормандони дигари соҳаи маориф 

оид ба таълими хониш ёрӣ расонда шавад. Дар маҷмуъ, Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ бихонем” дар 

ҳамкории зич бо Вазорати маориф ва илм ва мақомоти маҳаллии соҳавӣ дар саросари ҷумҳурӣ 

тавонист, 3001 муассисаи таълимашон ба забони тоҷикӣ ва русиро дар тамоми 68 шаҳру ноҳияи 

ҷумҳурӣ ҳамчун муассисаҳои такягоҳӣ фаро гирад.  

Яке аз мақсадҳои асосии Лоиҳа дар самти баланд бардоштани завқу ҳаваси хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ ба хондан, таъмин намудани муассисаҳои таълимии такягоҳӣ бо китобҳои 

бадеии бачагона буд. Бинобар ин, аз рӯзҳои аввали фаъолият, аз соли 2017 оид ба хариди 

китобҳои бадеии бачагонаи дорои мазмуну муҳтавои баланди ахлоқию тарбиявидошта ва 

Ислоҳоти соҳаи маориф дар давраи Истиқлол аз муҳимтарин дастовардҳои мо 

буда, интизориҳое дар пай дорад. Вобаста ба он ҳамкориҳои бемайлоне, ки тавассути 

лоиҳаҳои байналмилалӣ бо кишвар сурат мегиранд, дар бунёду таъмири муассисаҳои 

таълимӣ, рушди сифати таҳсилот, такмили ихтисоси омӯзгорон ва чанд самти 

дигар натиҷаҳои назаррас дода тавонистанд. Оҷонсии рушди байналмилалии ИМА 

(ЮСАИД) аз ҷумлаи муваффақтарин ниҳодҳоест, ки ба тамоми паҳлуҳои зиндагии 

мардуми ниёзманди ҷаҳон дасти мадад дароз менамояд. Дар Тоҷикистон беҳтарин 

самтҳои фаъолияти он ба соҳаи маориф нигаронида шудааст. Аз фаъолияти лоиҳаи 

«Ҳамроҳ мехонем»-и он панҷ сол сипарӣ мешавад. Ин Лоиҳа чӣ ҳадаф дошту дорад ва 

то куҷо муваффақ гаштааст, мавзуи суҳбати мо бо роҳбари Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ 

бихонем» Терри ҶАЙЛЗ аст, ки манзури шумо мегардад. 
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ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон корҳои назаррас анҷом дода шуданд. Ҳамзамон, дар доираи фаъолияти Лоиҳаи 

USAID “Ҳамроҳ бихонем” барои адибон, рассомон ва ороишгарон ҷиҳати таҳияи китобҳои 

бачагонаи навъ ва жанрҳои гуногун, ба монанди асарҳои иттилоотӣ ва саҳнавӣ семинарҳои 

омӯзишӣ гузаронида шуданд. То ҷамъбасти Лоиҳаи мазкур муаллифоне, ки дар омӯзишҳои 

Лоиҳа иштирок доштанд, 88 номгӯйи китобҳои тозаэҷодро пешниҳод намуданд, ки баъд аз 

тасдиқи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба теъдоди зарурӣ чоп ва ба тариқи 

ройгон ба муассисаҳои таълимии такягоҳӣ, ба раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо, 

китобхонаҳои бачагонаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дастрас гардонида шуданд. Ба ин тариқа, 

Лоиҳа 1,3 миллион китоби бадеии бачагонаро ба тариқи ройгон тақсим кард, ки ҳар муассисаи 

таълимӣ вобаста ба теъдоди хонандагонашон 179 номгӯйи китобро аз 2 то 7 - нусхагӣ соҳиб 

гаштанд, ки қисми зиёди онҳо дар минтақаҳои дурдасти кӯҳистон қарор доранд. Бар замми ин, 

Лоиҳа зиёда аз 15 000 нусха воситаи аёнии марбут ба стратегияҳои хониш ва луғатомӯзиро бо 

забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, тақрибан ба теъдоди 5000 бастаи варақаҳои хониш ва луғати расмдор 

бо забони тоҷикӣ, инчунин, бозии фонетикӣ барои синфҳои 1 ва 2 бо забони тоҷикӣ ва русӣ, 

тақвими хониш бо забони русӣ, овозакҳо (алифбои тоҷикӣ ва русӣ)-ро чоп ва дастраси 

муассисаҳои таълимӣ гардонид. Маводи иловагии мазкур ба омӯзгорон имкон фароҳам меорад, 

ки онҳоро дар раванди таълим мувофиқи сатҳи рушди хонандагон истифода баранд. Ҳамчунин, 

Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ бихонем” бо шарикони маҳаллӣ ҳамкорӣ намуда, 18 номгӯй китоби 

бачагонаро бо теъдоди зиёда аз 1000 нусха бо ҳуруфи Брайлӣ (барои нобиноён) нашру дастраси 

муассисаҳои махсус ва созмонҳои марбута гардонид. Лоиҳа, ҳамзамон, 16 номгӯй китоби 

бачагонаро бо ҳуруфи калонҳаҷм барои фароҳам овардани дастрасии хонандагони сустбин 

омодаву нашр ва 5 760 нусхаи чунин китобҳоро дар саросари ҷумҳурӣ тақсим кард. Бартарии кор 

ин буд, ки чунин маводи иловагии хониш, аз ҷумла, китобҳо, барои хонандагони дорои нуқсони 

биноӣ имконияти дастрасӣ ба маводи хониши тозаэҷоди баландсифатро дар раванди таълим зиёд 

кард.  

– Дар шароите, ки таҳсилот мазмуни фаротар мегирад, омӯзгорону роҳбарон ва 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба дастгирии маънавӣ низ эҳтиёҷ доранд. Мехостем, 

фаҳмем, ки Лоиҳаи “Ҳамроҳ мехонем” дар ин самт чӣ корҳоро ба сомон расонид?  
– Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ бихонем” дар ҳамкорӣ бо Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили 

ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф ва филиалҳои он барномаи омӯзишии 

омӯзгорони синфҳои ибтидоиро оид ба тақвияти малакаҳои хониши хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ таҳия ва мавриди истифода қарор дод. Омӯзиши омӯзгорони синфҳои ибтидоии 3001 

муассисаи таълимӣ дар чор марҳила, дар давоми солҳои 2018-2020 ба роҳ монда шуда, 28,415 

омӯзгор ва 665,830 хонандаро дар саросари мамлакат дастгирӣ намуд. Аз соли 2018 Лоиҳаи 

“Ҳамроҳ бихонем” модулҳои таълимиро оид ба роҳбаладӣ таҳия карда, ҳамаи роҳбарони 

иттиҳодияҳои методии синфҳои ибтидоиро ба омӯзиш фаро гирифт. Пас аз омӯзондан, 

роҳбарони иттиҳодияҳои методӣ дар муассисаҳои худ барои омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ин 

омӯзишҳоро ба роҳ монданд. Кормандон ва тренерони Лоиҳа раванди омӯзишро дар сатҳи 

муассисаҳои таълимӣ назорат карда, ёрии методӣ расонданд. Илова ба омӯзиши омӯзгорон, 

Лоиҳа дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илм барои директорони муассисаҳои таълимии 

такягоҳӣ оид ба татбиқи самараноки такмили малакаҳои касбии омӯзгорон ва таъсис додани 

шароити мувофиқ барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтари хониш омӯзиш гузаронд. Инчунин, 

дар доираи фаъолияти Лоиҳа китобдорони муассисаҳои таълимии мазкур оид ба таври самаранок 

ба роҳ мондани фаъолияти китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ ва ҷалби хонандагону падару 

модарон ба китобхонӣ, аз ҷумла, расонидани ёрӣ ба омӯзгорон ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. 

Соли 2020 Шӯрои миллии таҳсилоти назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Мушовараи Вазорат маҷмуи барнома ва маводи омӯзишии омӯзгоронро тасдиқ карданд. Ин 

маҷмуа аз: модулҳои таълимӣ барои омӯзгорон, роҳнамои тренерон ва дастури ёрирасон барои 

омӯзгорон; модулҳои таълимӣ барои директорони муассисаҳои таълимӣ, роҳнамо барои 
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тренерон ва дастур барои директорон; модулҳои таълимӣ барои китобдорони муассисаҳои 

таълимӣ, роҳнамо барои тренерон, дастур барои китобдорон ва дафтари китобдор; роҳнамои 

роҳбалад ва дафтари мушоҳидаҳои дарс иборат аст. Маводи мазкур ҳамчун маводи методии 

таълим ба омӯзгорон дар баланд бардоштани сатҳу сифати хониши хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ мусоидат менамояд.  

 Ба мақсади тақвияти барномаи такмили ихтисоси омӯзгорон ва фароҳам овардани 

имконияти такмили ихтисоси фосилавӣ дар айёми бемории фарогири КОВИД-19, соли гузашта 

Лоиҳа платформаи рақамиро барои омӯзгорон ва роҳбаладон бо унвони “Бозомӯзии дастрас” 

таҳия намуд. Платформаи рақамии мазкурро ба таври онлайн ва оффлайн истифода бурда, 

маълумот оид ба рушди касбии омӯзгорон ба таври фаврӣ ҷамъ оварда шуда, мушоҳидаҳои дарс 

ва роҳбаладӣ ба таври мустақим сурат мегирифтанд. Айни замон марҳилаи охирини омӯзиши  

7 000 омӯзгорро тавассути сохтори “Омӯзиши омехта” бо истифодаи платформаи рақамии 

“Бозомӯзии дастрас” худомӯзӣ ва тариқи омӯзишҳои ҳузурӣ дар сатҳи ҷамоатҳо, инчунин, 

татбиқи таҷрибаи беҳтаринро дар раванди дарс ба роҳ монд. Соли 2021 Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи кории арзёбӣ ва аттестатсионии иборат аз 25 нафар корманди 

ДҶТИБКСМ ва филиалҳои онро тасдиқ кард. Гурӯҳи мазкур натиҷаҳои омӯзиши омӯзгорони 

марҳалаи чорумро арзёбӣ карда, дар натиҷа тақрибан 7 000 омӯзгори 1008 муассисаи таълимии 

марҳалаи чорумро, ки тавассути омӯзиши омехта такмили ихтисос карданд, соҳиби шаҳодатнома 

гардониданд. Ба мақсади арзёбии таъсири барномаи омӯзишӣ ва маводи таълимӣ, ки аз ҷониби 

Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ бихонем” дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия ва истифода шудаанд, Лоиҳаи арзёбии хониш дар синфҳои ибтидоиро дар се 

марҳала – арзёбии аввалия соли 2018, арзёбии миёнамуҳлат соли 2019 ва арзёбии ниҳоӣ соли 

2021-ро гузаронд. Ҷамъбасти марҳилаи ниҳоии ин арзёбӣ баъд аз муаррифӣ ба Вазорати маориф 

ва илм пешкаш мегардад. Истифодаи воситаи арзёбии байналмилалӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ барои ба 

миён омадани фарҳанги қабули қарор дар асоси маълумот мусоидат мекунад.  

– Аз муҳимтарин омилҳое, ки метавонад монеи рушди таҳсилот гардад, таваҷҷуҳ ба 

барномаи таълими муосири хониш барои донишгоҳҳои омӯзгорӣ, таҳия ва мазмуни он аст. 

То ҷое иттилоъ дорем, ин паҳлуи кор ҳам аз назари Лоиҳа дур намонд? 

 – Албатта, дар пешрафти таълим нақши омӯзгор хеле муҳим аст. Ва омӯзгор бояд баъд аз 

хатми муассисаи таҳсилоти олӣ ё миёнаи касбӣ ба даргоҳи муассисаи таълимӣ бо омодагии 

комил ва дили пур ворид гардад, то ки ба хонанда аз оғози фаъолияташ тавонад чизи заруриро 

пешниҳод намояд. Ба ин хотир, дар асоси модулҳои таълимии Лоиҳа барномаи таълимӣ барои 

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии омӯзгорӣ таҳия гардид. Баҳори соли 2020 Лоиҳа 

барномаи мазкурро дар панҷ донишгоҳ ва коллеҷи омӯзгории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз озмоиш 

гузаронд. Дар ин озмоиш 10 омӯзгор ва 230 донишҷӯ ширкат варзиданд. Дар асоси натиҷаҳои 

бадастомада Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ҳамроҳ кардани барномаи 

мазкур ба нақшаи таълимии донишкадаю донишгоҳҳо ва коллеҷҳои омӯзгорӣ барои солҳои 

таҳсили 2020-2021 фармоиш имзо кард. Айни замон 22 донишкадаю донишгоҳ ва коллеҷҳои 

омӯзгорӣ барномаи мазкурро ба нақшаи таълимии худ илова кардаанд, ки ҳамасола зиёда аз 2000 

донишҷӯ аз ин барнома баҳра мегиранд.  

– Дар замони рушди технология таълим инноватсияро бештар тақозо мекунад. Лоиҳа 

доир ба истифодаи технология ва навовариҳо дар ин самт чӣ тадбирҳоро ба роҳ монд?  
– Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ бихонем” нақши барномаҳои мобилиро дар баланд бардоштани 

завқи хониши хонандагон тавассути бозӣ ва симоҳои гуногун ба эътибор гирифта, барномаи 

мобилии “Маро сер кун”-ро таҳия намуд. Барномаи мазкур соли 2019 аз ҷониби Шӯрои миллии 

таҳсилоти назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ ва барои истифодаи 

омма тавсия дода шуд. Бозии мазкур барои тақвияти малакаҳои забондонии кӯдакони хурдсол 

равона шудааст. Соли 2021 Вазорати маориф ва илм дуюмин барномаи мобилии Лоиҳаи 

мазкурро бо унвони “Китобдӯст” тасдиқ кард. Дар ин барнома 18 китоби бачагонае, ки аз ҷониби 

Лоиҳа таҳия шудааст, муаррифӣ шуда, дар он бозиҳои гуногун ба мақсади мустаҳкамкунии 
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дониши хонандагон ва дарки маънӣ оварда шудаанд. Ҳар ду барномаи мобилӣ ба таври ройгон аз 

“Гугл Плей” дастрас шуда, ба таври офлайн истифода бурда мешаванд. То ҳол ин барномаҳоро 

истифодабарандагон зиёда аз 11 000 маротиба гирифтанд.  

Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ бихонем” дар марказҳои 68 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ як муассисаи 

таълимиро интихоб карда, Маркази захиравии методӣ таъсис дод. Ин марказҳо аз тарафи Лоиҳа 

бо таҷҳизоти технологияи иттилоотӣ, аз ҷумла, тахтаи электронӣ, проектор, компютери 

рӯйимизӣ ва камера барои намоиши матнҳо таъмин карда шуданд. Ин марказҳоро шуъбаҳои 

маорифи шаҳру ноҳияҳо барои гузарондани омӯзишҳои такмили ихтисоси омӯзгорон дар сатҳи 

шаҳру ноҳия истифода бурда метавонанд. Ба мақсади фароҳам овардани шароити мувофиқ 

ҷиҳати истифодаи технологияи иттилоотӣ дар раванди таълими хониш ва такмили маҳорати 

касбии омӯзгорон дар 15 муассисаи таҳсилоти миёна ва олии касбии омӯзгорӣ ва ДҶТИБКСМ ва 

5 филиали он ҳам Маркази захиравии методӣ таъсис дода шуданд, ки онҳо низ бо таҷҳизоти 

техникии дар боло зикргардида таъмин гардиданд.  

Соли 2020 Лоиҳа 96 видеофилми методӣ таҳия кард, ки ҳар кадом дар муддати 3 дақиқа (бо 

забонҳои тоҷикӣ ва русӣ) намунаҳои беҳтарини усулҳои таълимро муаррифӣ карда, тарзи дар 

синф татбиқ кардани онҳоро намоиш медиҳад. Видеофилмҳои мазкур ба барномаи такмили 

ихтисоси омӯзгорони Лоиҳа ворид ва мавриди корбарӣ қарор гирифтанд. 

Ба мақсади баланд бардоштани шавқи хонандагон ба хониши бадеӣ ва ҷалби онҳо ба 

китобхона, Лоиҳа дар байни муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар асоси талаботи 

Низомномаи Озмуни “Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст” дар байни муассисаҳои таълимии такягоҳӣ 

дар ду марҳила озмун гузаронид. Талаботи асосии озмун дар муассисаҳои таълимӣ ташкил 

намудани “Гӯшаи хониш” барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ буд. Дар марҳилаи якум дар 

байни муассисаҳои таълимии такягоҳӣ 54 муассиса соҳиби 4 ҷойи муайян гашта, бо туҳфаҳои 

хотиравӣ, аз ҷумла, тахтаи электронӣ, пардаи экран барои проектор, компютер, проектор ва 

телевизор сарфароз гадонида шуданд. Дар марҳилаи дуюм, ки моҳи августи соли ҷорӣ ҷамъбаст 

гардид, 150 муассисаи таълимии такягоҳӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гаштанд ва онҳоро низ 

Лоиҳа бо туҳфаҳои зикргардида сарфароз мегардонад.  

– Мусаллам аст, ки бе ҳамкорӣ бо шарикони маҳаллӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ба 

ҳадаф расидани Лоиҳа ғайриимкон аст. Ин ҳамкорӣ ба шумо чӣ гуна даст дод: ҳавасмандӣ ё 

дастури боло?  
– Ба мақсади муқовимат ба пандемияи КОВИД-19 ва фароҳам овардани дастрасии 

хонандагон ба таълими хондан дар хона, соли 2020 Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ бихонем” дар 

ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илм ва шарикони маҳаллӣ барномаҳои таълимӣ таҳия карданд. 

Дар ҳамкорӣ бо ТВ “Баҳористон” ва Театри лӯхтаки шаҳри Душанбе бошад, ду силсилаи 

барномаҳоро таҳия ва ба маърази тамошо гузоштанд. Барномаи аввал “Бурро, бурро мехонем” бо 

навбат 35 ҳарфи алифбои забони тоҷикиро ба кӯдакон тариқи саҳнаҳои ҷолиб дар асоси 

барномаи мобилии “Маро сер кун” меомӯзад. Барномаи дуюми телевизионӣ “Вақти хониш” 

унвон гирифтааст. Маҷмуаи аввали барномаҳо аз 36 қисм иборат буда, дар он ду лӯхтак ва 

ҳунармандони шинохтаи кӯдакон матнҳоро хонда, дар атрофи мазмуни матн саволу супориш ва 

бозиҳои гуногун мегузаронанд. Ҳар як барнома ба хондану таҳлили як китоби бадеии бачагона 

бахшида шуда, тавассути ҷалби лӯхтакҳо мазмуни матн таҳлилу таркиб мешуд. Барномаи “Вақти 

хониш” хеле муваффақ баромад ва Лоиҳа дар ҳамкорӣ бо Телевизиони “Баҳористон” 136 

барномаро таҳия карда, соли 2021 онҳоро намоиш дод. Ҳамаи барномаҳо бо тарҷумаи имову 

ишора намоиш дода шуданд.  

Илова бар ин, дар ҳамкорӣ бо радиои “Ватан” силсилабарномаҳоро бо унвони “Биё, ҳамроҳ 

бихонем” ҳар бегоҳ ба самъи шунавандагон расонд. Дар раванди барномаҳо як китоби Лоиҳа бо 

овози баланд хонда мешуд. Сипас, кӯдакон имконият доштанд, ки ба студия занг зада, ба 

саволҳои баранда оид ба ин китоб посух диҳанд. Дар ҳар барнома як нафар ғолиб дониста 

мешуд. Ғолибони барнома бо Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

радиои “Ватан” ва Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ бихонем”, инчунин, бо бастаи китобҳои Лоиҳа 
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сарфароз гардонида мешуданд. Барномаи мазкур дар байни кӯдакон маҳбубияти хоса пайдо 

кардааст.  

Аз соли 2016 инҷониб Лоиҳаи USAID “Ҳамроҳ бихонем” бо чанд ташкилоти байналмилалие, 

ки дар соҳаи маориф фаъолият мекунанд, ҳамкориро ба роҳ монд. Масалан, ба Институти 

Ҷомеаи Кушод ва ЮНИСЕФ ҳамкорӣ намуда, дар чопи 40 000 нусха китоб дар асоси афсонаи 

“Сандуқчаи зулбиё” иштирок кард. Китобҳои мазкур чоп ва ба муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи 

умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим карда мешаванд. Лоиҳа дар ҳамкорӣ бо ЮНИСЕФ якчанд 

чорабиниро оид ба таҳсилоти фарогир ва арзёбии ташаккулдиҳанда баргузор кард. Лоиҳа бо 

Донишгоҳи Осиёи Марказӣ – донишҷӯёни факултаи Замин ва Илм ҳамкорӣ карда, се китобро 

барои кӯдакон оид ба муҳити атроф таҳия ва нашр кард.  

– Таъминоти методӣ аз пурсамартарин омилҳои рушди сифати таҳсилот аст. Лоиҳаи 

“Ҳамроҳ мехонем” дар роҳи дастгирии Марказҳои минтақавии методӣ ба мақсади рушди 

роҳбаладии омӯзгорон аз кадом иқдомҳо кор гирифт? 
– Ба мақсади устувор гардондани барномаи роҳбаладии омӯзгорон, моҳи июни соли 

гузашта Лоиҳа гурӯҳи кориро аз ҳисоби кормандони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Маркази ҷумҳуриявии таълимиву методӣ ҷиҳати таҳияи низомнома дастгирӣ 

кард. Низомномаи мазкур тартиби ба роҳ мондан ва ташкили роҳбаладиро дар сатҳи ҷамоат 

муайян карда, мақсад ва вазифаҳои онро аниқ месозад. Марказҳои минтақавии методӣ 

муассисаҳои таълимие мебошанд, ки дар маркази ҷамоат ҷойгир шуда, ба муассисаҳои атрофи он 

ҳамчун хадамоти минтақавии методӣ хизмат мерасонанд. 27 июли соли 2020 Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомномаи мазкурро тасдиқ карда, фаъолияти марказҳоро ба таври 

расмӣ шинохта, ба онҳо дар системаи маориф мақом дод. Низомнома сохтор, раванд ва тартиби 

фаъолияти МММ-ро муайян мекунад.  

– Дида мешавад, ки тақрибан ба ҳама паҳлуҳои фаъолияти соҳа кумаки Лоиҳа 

расидааст. Оё Лоиҳа имкон надорад, ки бо нашрияҳои эҷодӣ, масалан, маҷаллаи “Маорифи 

Тоҷикистон” (6000 муштарӣ), ки ҳамзамон, бо ҳамин ном дар Фейсбук зиёда аз 24 500 

корбар дорад, ҳамкорие созмон диҳад. Фикр мекунам, ин беҳтарин имконият барои 

дастгирии омӯзгорон аст. 

– Умедворам дар оянда мо метавонем ҳамкориро бо нашрияи шумо ба роҳ монем. 

Мусоҳиб:  

Саида НАБИЗОДА –  

Аълочии маорифи Тоҷикистон 

* * * * * 
 

 

 

 

ДАСТОВАРДИ ҶАВОНИ ИХТИРОЪКОРИ ТОҶИК 

Ҷавони 17-солаи тоҷик Назирҷон Исмоил бо ихтирои барномаи наве соҳиби 223 000 

доллар бурсияи донишгоҳи амрикоии «Duke Kunshan University» гардид. Барномаи 

ихтироънамудаи Назирҷон Исмоил «Face recognition» мебошад. Он дар даромадгоҳи 

корхонаву муассиса насб карда шуда, чеҳраҳои шахсони воридшавандаро шиносоӣ мекунад. 

Дар ҳолати набудани маълумот дар бораи шахс хабар медиҳад, ки ин нафар бегона аст. 

Бояд гуфт, ки Назирҷон Исмоил чанд барномаи дигар низ ихтироъ намудааст, ки яке аз 

онҳо «BeReade» мебошад. Барномаи «BeReade» барои дастрас кардани вазифаҳои хонагии 

хонандагони мактаб хидмат мекунад. 

Ҷавони тоҷик нақша дорад, ки чунин барномаҳои худро зиёд намуда, дар соҳаи 

технология саҳм гузорад. Ӯ ҳамчунин муаллифи чанд лоиҳа дар соҳаи технология мебошад. 

Бояд гуфт, ки «Duke Kunshan University» донишгоҳи илмҳои гуманитарии сатҳи ҷаҳонӣ 

дар Куншани Чин буда, якчанд барномаҳои таълимии босифат ва инноватсиониро барои 

донишҷӯёни саросари ҷаҳон пешниҳод мекунад. Он моҳи сентябри соли 2013 дар доираи 

шарикии ИМА ва Чин миёни донишгоҳҳои «Duke University» ва «Wuhan University» таъсис 

ёфтааст. 

АМИТ «Ховар» 
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ЗАБОНОМӮЗӢ 

 

БАЪЗЕ УСЛУБҲОИ 

ОМӮЗИШ ВА 

АЗХУДКУНИИ ЗАБОНҲО 
 
Воқеан, забон дар ҳама давру замон дар 

хизмати ҷомеа қарор дошт ва ҳамеша қарор 
хоҳад дошт. Дар ин замина тараққиёту 
пешрафти ҳар як ҷомеа ва давлат аз рушди 
забон ва забондонии ҳар як шаҳрванди он 
вобаста мебошад. Қайд кардан бамаврид аст, 

ки раванди ҳаводису воқеаҳои сиёсию таърихӣ, навгониҳои илмиву фарҳангӣ ва равобити 
иқтисодию иҷтимоии ҷаҳони имрӯза ҳар шахсро водор месозад, ки на танҳо забони милливу 
давлатии худ, балки забонҳои дигар давлатҳоро, ки барои пешрафту тараққиёт муҳиманд, аз худ 
намояд. Ба ин забонҳо, махсусан, забони русӣ 
ва забони англисиро, ки доираи истифодаашон 
хеле васеъ буда, барои дарк кардану 
фаҳмидани техника ва технология, истифодаи 
интернет, муоширати забонӣ дар сафарҳои 
хизматию меҳнатӣ ва ғайра донистани онҳо 
зарур мебошад, шомил кардан мумкин аст. 
Маҳз бо ҳамин мақсад омӯзиши забонҳои 
хориҷӣ дар маркази диққати ҷомеа ва давлат 
қарор дорад. Хушбахтона, омӯзиши забонҳои 
хориҷӣ, хусусан, забони русӣ ва забони 
англисӣ, ки яке аз омилҳои асосӣ ва муҳимми 
пешрафти ҷомеаи имрӯзаи мо ба шумор 
меравад, дар шароити кунунӣ бо роҳҳо ва услубҳои гуногун ва пешрафта ба роҳ монда шудаанд. 
Рӯз то рӯз талабот ба омӯзиш ва истифодаи он дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеаи мо меафзояд 
ва ин падида ҳамаи моро ба он водор месозад, ки роҳҳои ҳарчи осонтар ва ба мақсад мувофиқи 
онро ҷустуҷӯ, таҳия ва коркард намоем. Ин талаботи замон аст, ки мо, омӯзгорону мутахассисон 
бояд пайваста роҳу услубҳои мухталифи баланд бардоштани сатҳи забономӯзии хонандагону 
донишҷӯёнро вобаста ба талаботи бозори меҳнати дохилию хориҷӣ дар замони муосир ҷустуҷӯ 
намоем. 

Ҳамаи мо медонем, ки имрӯзҳо мамлакати мо ҳамчун як кишвари сохибихтиёр, мустақил дар 
олам эътироф гардида, узви ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, узви фаъоли Иттиҳоди Давлатҳои 
Муштаракулманофеъ ва аъзои комилҳуқуқи дигар созмонҳову иттифоқҳои сатҳи байналмилалӣ 
буда, дар ҳама иқдомоти хайрхоҳона ва маъракаҳои сиёсии олам фаъолона ширкат мекунад. 
Метавон гуфт, кишвари мо ҳамчун як мамлакати рӯ ба тараққӣ, ба раванди ҷаҳонишавӣ рӯз то 
рӯз наздик шуда истодааст ва моро мебояд аз ҳаводиси сиёсию фарҳангӣ, иҷтимою иқтисодӣ, 
пешрафти илму техника ва технологияи муосир ва дигар ҷанбаҳои ҳаёти рӯи олам огоҳ бошем. 
Ин аст, ки барои расидан ба ин ҳадафҳои замона, алалхусус, барои огоҳӣ пайдо намудан аз 
техника ва технологияҳои гуногуни навтарин ва истифода карда тавонистан аз онҳо, таҳсилот 
дар хориҷи кишвар, густариш додани равобити тиҷоративу фарҳангӣ, сайру саёҳати озод ба 
кишварҳои хориҷа ва дигар самтҳои тараққиёт мову шуморо зарур ва манфиатовар аст, ки 
забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои русӣ ва англисиро хуб омӯзем. Дар пайгирӣ аз ин самт мо, 
мутахассисонро зарур аст, ки омӯхтану омӯзонидан ва донистану фаҳмонидани забонҳои 
хориҷиро новобаста ба синну сол, тахассус ва самти фаъолияти меҳнатиамон, аз худ шуруъ 
карда, ин сиёсатро ба дигарон ташвиқу таблиғ намоем. Қобили қайд аст, ки омӯзиши забонҳои 
хориҷӣ раванди тӯлонӣ ва заҳматталаб дошта, асосан хоҳиши мақсаднок бо роҳу услубҳои хело 

Забон муҳимтарин воситаи алоқаи байни 

одамон ба шумор рафта, характери оммавӣ 

дорад ва яке аз рукнҳои асосии мавҷудият ва 

пешрафти тараққиёти ҷомеа ба ҳисоб 

меравад. Агар ба таърихи пайдоиши ҷомеаи 

инсонӣ назар андозем, мушоҳида кардан 

душвор нест, ки пайдоиши муоширати 

забон бо пайдоиши ҷомеаи инсонӣ қариб, ки 

дар як зина қарор доранд. Аз гуфтаҳои боло 

ба хулосае омадан мумкин аст, ки забон бо 

ҷомеа тавъаманд, бо ҳам дар як вақт рушду 

такомул ёфтаанд. 
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гуногун ба роҳ монда мешавад, ки он мақсад, вазифа ва мундариҷаи худро доро мебошад, ки 
ҳосил намудани малака ва маҳоратҳои шунидан ва фаҳмонидан, хондан ва навиштан, муошират 
намудан равона шудааст. Яъне тамоми заҳмату талошҳои омӯзанда ва омӯзгор барои ҳосил 
шудани маҳорату малака равона мешавад. Дар баробари ин донистан зарур аст, ки раванди 
омӯзиши забонҳои хориҷӣ, ин раванди хеле мураккаб ва мақсаднок буда, чаҳор мақсади 
калидиро дар бар мегирад: 

1. Мақсади амалӣ, яъне амалан ба мақсади муошират истифода кардани забон; 
2. Мақсади таълимӣ, яъне дар як сатҳи муайян омӯзонидани забон ба омӯзандагон; 
3. Мақсади тарбиявӣ, омӯхтан ва ё омӯзонидани адабу фарҳанги муошират, муаррифӣ 

намудани хусусиятҳову анъанаҳои миллӣ ва фарҳангии тарафайн ва ғайра; 
4. Такомули зеҳнии ҳар як нафари ба омӯзиш фаро гирифташаванда, яъне васеъ намудани 

ҷаҳонбинии омӯзандагон ва дар шуури онҳо пайдогардонӣ ва такомули донишҳо, инчунин, 
маълумоти кишваршиносӣ, сиёсатдонӣ, шиносоӣ пайвастан бо шабакаи интернетӣ ва ғайра. 

 Аз ин чаҳор мақсаде, ки дар боло зикр шуданд, мақсади асосӣ, маълум ва калидӣ, ин 
мақсади амалӣ мебошад, ки асоси онро муошират ташкил менамояд. Муошират мубодилаи 
афкор ё худ саволу ҷавоб ва гуфтугӯи байни ду ва ё зиёда нафар одамон мебошанд. Он дар ду 
шакл - монолог ва диалог сурат мегирад. Яке аз роҳҳои интенсивӣ қулай ва нисбатан осони 
омӯзиши забонҳои хориҷӣ, ин услуби дар самти муоширати одӣ омӯхтани забони хориҷӣ 
мебошад. Ҳадафи калидии ин услуб ҳосил намудани малакаи муошират буда, он дар муддати 
кутоҳи вақт бо тарзи фишурда, мушаххас ва осонфаҳм омӯзонида мешавад. Ин тарзи омӯзиш дар 
истифода ба дарсҳои иловагии кӯтоҳмуддат ва курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзӣ қулай ва 
мувофиқ мебошад. Он дар бисёр ҳолатҳо дар намуди зерин сурат мегирад: 

1. Аз бар кардани алифбо ва транскрипсия; 
2. Омӯхтани қоидаҳои хониш ва талаффузи ҳарфҳо; 
3. Пай дар пай омӯхтани баъзе ҳиссаҳои нутқ: - артиклҳо, исмҳо, феълҳо, ҷонишинҳо ва 

шумораҳо; 
4. Омӯхтани сохтори ҷумлабандӣ ва дуруст ҷо ба ҷо гузошта тавонистани калимаҳо ва 

ҷумлаҳо; 
5. Омӯхтани хондану тарҷума кардан ва тартиб дода тавонистани муҳовараҳои хурд; 
6. Луғатомӯзӣ дар ҳаҷми 20 – 25 калима дар вақти дарс. 
Марҳилаи асосӣ, муҳим ва нисбатан мушкил дар самти омӯзиши забонҳои хориҷӣ марҳилаи 

ибтидоии он ба шумор рафта, он аз омӯхтани қоидаҳои фонетикӣ, бо мақсади хонда ва навишта 
тавонистан иборат мебошад. Баъди аз худ кардани ин марҳила ва пайдо шудани маҳорату 
малакаи хондану навиштан, раванди омӯзиши забон тадриҷан осон мегардад ва ба омӯзанда 
имкон фароҳам меорад, ки минбаъд ба тарзи худомӯзӣ ба омӯхтани забони интихобкардааш 
пардозад. Дар раванди амалиёти азхудкунӣ аз грамматикаи ҷумлаҳои забони хориҷӣ, намудҳои 
ҷумлабандӣ ва аз тарзи муошират бо он забон шиносоӣ пайдо карда метавонад. Гузошта аз ин, 
дар омӯзиши забони хориҷӣ як услуби маҳорату малакаи шунидану фаҳмидан муассир мебошад. 
Ин яке аз услубҳои маъмултарин ва натиҷаовари омӯзиши забони хориҷӣ ба шумор меравад. Бо 
назардошти он ки тарзи навишти қисми зиёди калимаҳои забонҳои хориҷӣ ба талаффузи онҳо 
мувофиқат намекунанд ва дар бисёри ҳолатҳо дар раванди омӯзиш, ин падида ба хонанда 
мушкил пеш меорад, ба мо зарур аст, ки услуби мазкурро дар зери назари худ дошта бошем ва 
ҳангоми омӯзонидани забонҳои хориҷӣ ба роҳ монем. Масалан, калима дар забони англисӣ дар 
навишт чунин шакл дорад: “daughter” аммо дар транскрипсия ба таври зайл меояд: - “dota”, ё ин 
ки дар калимаи дигар: “sofa”, дар транскрипсия он дар намуди “ 'sǝufǝ” оварда шудааст. 

Яъне барои дуруст талаффуз карда тавонистани калимаҳо ва ҳамзамон 
фаҳмида тавонистани нутқи забонҳои хориҷӣ, услуби гӯш кардан яке аз 
омилҳои асосӣ ба ҳисоб меравад.  

 
Ҷамшеди ҶУНАЙДУЛЛОЗОДА –  

ассистенти кафедраи факултети забонҳои хориҷии 
Коллеҷи омӯзгори ба номи Хосият Махсумоваи  

ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ 
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МУСОҲИБА 
 

АДАБИЁТ,  

НАҚД ВА ХОНАНДА 
 

– Адабиёти тоҷик таърихи қадима 

дорад, таърихе, ки дар муқоиса ба дигар 

халқу миллатҳо, воқеан, боиси ифтихор 

аст. Тавре маълум аст, таълими адабиёт 

дар муассисаҳои таълимӣ вобаста ба 

давраҳо омӯзонда мешавад. Лутфан 

мегуфтед, ки имрӯз адабиётро чӣ тавр 

даврабандӣ карда метавонем? 

– Дар ҳақиқат, адабиёти ҷаҳоншумули форсу тоҷик 

таърихи басо қадима дошта, аз соҳиби фарҳанги ғанӣ ва 

анъанаҳои неки инсонии ин миллати куҳанбунёд дарак 

медиҳад. Вобаста ба талаби таносуби таъриху фарҳанги миллӣ, 

таърихи адабиёти тоҷикро адабиётшиносон, аз ҷумла, устод 

Худоӣ Шарифзода ва Мисбоҳиддини Нарзиқул, ба чаҳор ҳисса 

даврабандӣ кардаанд: 

- Осори ҳунарии давраи ибтидоии инкишофи қавмҳои 

эронӣ; 

- Адабиёти аҳди қадим, аз пайдоиши хат ва китобат то 

оғози асри миёна (тақрибан аз замони китобати «Авесто» то 

асри панҷуми мелодӣ); 

- Адабиёти асри миёна (аз охири ҳукмронии Сосониҳо); 

- Адабиёти давраи нав ва муосир (аз нимаи дуюми асри 

XIX то ба имрӯз. [Х. Шарифзода, М. Нарзиқул. Таърихи 

адабиёти тоҷик. –Душанбе, 2017.-6.13]. 

Бояд гуфт, ки оид ба даврабандии адабиёт, махсусан, 

давраи нави он, ақидаҳо гуногунанд. Дар замони Шӯравӣ адабиёти муосир аз солҳои 20-уми асри 

ХХ оғоз мегардид ва ба чанд марҳала (ғалабаи Инқилоби Октябр ва устувор гардидани 

Ҳокимияти Советӣ дар Тоҷикистон – 1917-1929, солҳои панҷсолаҳои пеш аз ҷанг – 1930-1941, 

солҳои ҶБВ – 1941-1945 ва солҳои пас аз ҷанг -1945 ба ин тараф) ҷудо мешуд. Вале Истиқлоли 

давлатии Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат тағйироти куллӣ ворид 

намуд, ки он ба адабиёти бадеӣ низ таъсири файзбахш расонд. Чунонки аз мақолаи академик 

Муҳаммадюсуф Имомзода бо номи «Назаре ба марҳилабандии адабиёти навини тоҷикӣ» 

(«Ҷустуҷӯҳои адабӣ», К. III, - Душанбе, 1999. -С.100-107) бармеояд, адабиётшиносон оид ба 

даврабандии адабиёти давраи нав андешаҳои гуногун баён намудаанд. Бояд гуфт, ки 

даврабандии таърихи адабиёти давраи нави тоҷик бори нахуст дар «Намунаи адабиёти тоҷик»-и 

устод Садриддин Айнӣ ба назар мерасад. Муаллиф оид ба оғози адабиёти ҷадид чунин андеша 

баён кардааст: «Ҳарчанд Аҳмадмахдуми Дониш (1242-1314 ҳиҷрӣ) дар боби адабиёти мансура 

хеле роҳи наву услуби тозаро ба илҳоми даҳову истеъдоди фитрии худ эҷод карда, лекин ин 

равиш то соли 1905 мелодӣ, яъне то инқилоби нахустини Русия шоеъ нашуда буд. Вақте ки 

инқилоби мазкур ба вуқуъ омада, омадшуди рӯзномаҷоту китобҳои тоза дар Бухорову Туркистон 

умумият гирифт, соҳибқаламони тозанавис ҳам ҷо-ҷо сар бароварданд. Бинобар ин, мо сари 

таърихи адабиёти нави тоҷикро соли 1905 қарор додем» [Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик. – 

Душанбе: Адиб, 2010.- С.353].  

Аз муҳимтарин омилҳое, ки дар 

муаррифии ҳар як миллат нақш мегузорад, 

адабиёт аст. Маҳз адибон миллати моро 

ба ҷаҳониён муаррифӣ кардаанду 

мекунанд. Адабиёт, ки одамиятро 

меомӯзад, дар баробари пешрафту 

дастовардҳо мушкилу норасоиҳо низ 

дорад. Мушкил чист, норасоӣ кадом аст, 

роҳи раҳоӣ аз онҳо дар чист, - мавзуи 

суҳбати мо бо узви пайвастаи АМИТ, 

профессор, адабиётшинос Аламхон 

КӮЧАРЗОДА қарор гирифт. 
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 Олими маъруфи рус Е.Э. Бертелс бошад, дар мақолаи «Дастнависҳои осори Аҳмади Калла», 

ки соли 1939 дар маҷаллаи «Лингвистика» (Тр. Тадж. Базы АН СССР –Т.З.-Л., 1963-С.9) ба табъ 

расидааст, менависад: «Вақте ки ба омӯхтани адабиёти асри ХIХ тоҷик шуруъ мекунем, пеш аз 

ҳама, ба симои барҷастаи «падар»-и адабиёти нави тоҷик Аҳмади Калла вомехӯрем, ки 

фаъолияти вай ба тамоми адабиёти баъдинаи ин давра таъсир дошта ва ҳатто баъд аз 

револютсияи Октябр низ ба ташаккули адабиёти шӯравии тоҷик ба андозаи муҳиме таъсир 

расондааст». 
 Алҳол баъзе адабиётшиносони тоҷик тарафдори ақидаи Евгений Эдуардович Бертелс ва 

баъзе адабиётшиносони дигар тарафдори ақидаи устод Айнӣ мебошанд. Ба андешаи мо, адабиёти 
давраи нави тоҷик, чи хеле ки устод Айнӣ иброз медорад, маҳз аз ибтидои садаи ХХ оғоз меёбад, 
зеро дар ин давра ҳам дар мавзуъ, ҳам дар мазмун ва ҳам дар жанрҳои адабӣ тағйироти назаррас 
ба вуқуъ пайваст. Дар ибтидои садаи ХХ вобаста ба шароитҳои таърихӣ дар назми 
машрутахоҳии Эрон ва назми форсизабони Афғонистон низ аз ҷиҳати мундариҷа, лафз ва услуби 
нигориш тағйироти назаррас ба амал омад. Мувофиқи қонунияти дохилӣ ва ҷараёни таҳаввули 
он, тағйироти сифатӣ дар шаклу мундариҷаи сохтори бадеӣ ба се марҳала тақсимбандӣ кардани 
адабиёти давраи нави тоҷик ба мақсад мувофиқ аст: 1. Адабиёти ҷадидия – ибтидои содаи ХХ то 
нимаи солҳои 20-уми асри ХХ; 2. Адабиёти Шӯравӣ – нимаи дуюми солҳои 20-ум то поёни 
солҳои 80-уми садаи ХХ ва 3. Адабиёти давраи истиқлол – ибтидои солҳои 90-уми садаи ХХ то 
имрӯз. Дар китоби дарсии адабиёти тоҷик (давраи нав), ки барои синфи 11-уми муассисаҳои 
таҳсилоти умумӣ пешниҳод шудааст, ин се марҳалаи адабиёти давраи нави тоҷик асоснок 
шудааст. 

– Агарчи вазъият сол то сол беҳтар мешавад, на ҳамеша метавон қонеъ шуд. Чунончи, 
адабиёти бачагона аз паҳлуҳоест, ки дар қиёс бо дигар қисматҳо маҳсули зиёд надорад. Агар 
медошт, ҳамаи омӯзгорону мураббиён “шоир” намешуданд. Маҳз ҳамин норасоист, ки ҳар 
нафаре бо кӯдак сарукор мегирад, “шеър эҷод мекунад”, бехабар аз он ки косташавии завқи 
шеърдӯстиву шеърфаҳмии бачаҳо ба паст шудани фарҳанги суханшиносии ҷомеа таъсир 
мерасонад. Мушкил чист ва роҳи ислоҳ кадом аст?  

– Ҷомеаи мо алҳол дар шароити дигари таърихӣ – Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳаёт ба сар 
мебарад ва ин давраест, ки халқи мо солҳо боз орзу менамуд. Дар мамлакат маориф соҳаи 
афзалиятнок дониста мешавад ва барои рушду нумуи илму маориф ҳукумати мамлакат бо 
сарварии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тамоми чораҳоро андешида истодаанд. Бунёди мунтазами муассисаҳои 
таълимии ҳозиразамон бо фароҳам овардани тамоми шароитҳо, баргузориҳои озмунҳои «Фурӯғи 
субҳи доноӣ китоб аст», «Илм – фурӯғи маърифат», «Тоҷикистон – Ватани азизи ман», таъсиси 
силсилаи варзишгоҳҳо барои наврасону ҷавонон… ба ҳеҷ кас пӯшида нест. Ва таваҷҷуҳ ба 
масъалаҳои таъмини адабиёти зарурии илмию бадеӣ ҳам, ба андешаи банда, нисбат ба солҳои 
Шӯравӣ хуб аст. Қариб дар ҳамаи муассисаҳои томактабӣ, миёна ва олии ҷумҳурӣ китобхонаҳо 
мавҷуданд. Нависандаи англис Нил Гейман, ки барои бачаҳо ҳам асар меофарад, гуфтааст: «Агар 
бачаҳо хондан бихоҳанд ва китоб бикобанд, тақрибан нависандаи бади бачаҳо нест». 

 Имрӯз телефонҳои ҳамроҳ, шабакаҳои бисёри телевизионӣ, нуктаҳои гуногуни бозиҳои 
шавқовар ва дилхушӣ, интернет ва мессенҷер воситаҳои таъсиррасоние ҳастанд, ки таваҷҷуҳи 
насли хурдсолро зуд ба худ ҷалб менамоянд, ба дараҷае ки дигар аз ин «лаззатёбӣ» халосӣ 
надоранд. Дар ин вазъияти ҳассоси ҷаҳонишавӣ роҳҳои нави тарбияву таълимро ҷустуҷӯ кардан 
лозим мешавад ва асоси тарбия ба зиммаи падару модар меафтад. Аслан, тарбияи фарзанд дар 
ҳеҷ давру замон осон набуд ва масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд лаҳзае бояд кам 
набошад. Абдуррауфи Фитрат дар китоби «Оила ва вазоифи хонадорӣ” гуфтааст: «Мушкилтарин 
вазифаҳои хонадорӣ, ки баъд аз таваллуд ёфтани кӯдак ба гардани зану шавҳар меафтад, тарбияи 
фарзанд аст. Тарбияи фарзанд воқеан иборат аз ҳамин ду калима ҳосил шудааст. Бинобар ин, 
дар назари шумо хурд менамояд. Лекин соҳибназарон воқифанд, ки аслу маншаи тамоми 
инқилоботи сиёсӣ, динӣ, адабӣ ва иҷтимоии бани одам дар зимни ҳамин як ибораи кӯтоҳ 
(тарбияи фарзанд) мавҷуд аст». 
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 Роҳи маъмулии тарбияи фарзанд барои мо – тоҷикон панду насиҳат аст, вале ҳозир ин усули 
тарбия тамоман нокифоя мебошад. Падару модаронро зарур аст, ки тавассути бо овози баланд 
афсона гуфтан, китоб хондан, завқу шавқи фарзандонро аз кӯдакӣ ба образҳои бадеӣ, саҳнаҳои 
ҷолиби тахайюлбарангез ҷалб намуда, баъди гузаштан ба муассисаҳои томактабӣ ва синни хурди 
мактабӣ низ ин равандро ҷиддан идома диҳанд. Тарбияи меҳнатӣ низ рукни дигари самарабахш 
аст, ки насли наврас ва ҷавонро ба зиндагии воқеӣ аз наздик ошно месозад ва ин ҳам, пеш аз 
ҳама, ба зиммаи падару модар ва баъд ба уҳдаи ходимони муассисаҳои таълимӣ вогузор 
мешавад. Ин навъи тарбия, махсусан, ҷиддияти падару модарони сокини шаҳру шаҳракро тақозо 
дорад. Фарзанди нозпарвард ва аз тарбияи меҳнатӣ бебаҳра, чи дар хонадон ва чи дар ҷомеа, 
хатар эҷод мекунад. Боре дар замони Шӯравӣ мақолаеро бо номи «Волга дораду қошуқ не» 
хондам. Он дар бораи падаре ҳикоя мекард, ки тамоми дороияшро барои истироҳату осудаҳолии 
худ сарф карда, одитарин шароити мусоиди таҳсилро ба фарзандон муҳайё насохта буд. 
Мутаассифона, ҳоло ҳам дар ҷомеаи мо чунин мисолҳо кам нестанд. Падару модарон бояд аввал 
ба фарзандон шароити омӯхтан муҳайё намоянд, дар хона китобхона дошта бошанд ва саҳар, 
вақте ки мошинсавор (ва дар нақлиёти ҷамъиятӣ ҳам) ба кор мераванд, фарзандонро ба дари 
мактаб ё китобхона фуроварда, баъд пайи кори худ шаванд. Бачаҳо дар ҷомеаи мо мебояд 
ҳамеша зери назорат бошанд. Чи дар хонадон, чи дар кӯдакистон, чи дар муассисаҳои таълимӣ ва 
фароғатӣ, онҳо бояд эҳсос кунанд, ки дар зери назорати калонсолон қарор доранд. Бинобар ин, 
ҳамкории падару модар ва муассисаҳои таълимиву давлатӣ хеле зарур аст. Падару модарон бисёр 
кӯшиш мекунанд, ки фарзандон дар муассисаҳои бонуфуз дохил шуда, соҳибкасбу соҳибихтисос 
гарданд, вале баъди дохил шудан ба муассисаҳои таълимӣ кори худро баанҷомрасида 
мепиндорад ва боз вақте ки фарзанд ба ҷурми сессияро ҷамъбаст карда натавонистан ё ягон айби 
дигар, аз муассиса ронда мешавад, барои барқароркунии донишҷӯ камар мебанданд, ки ин илоҷи 
воқеа нест. Мафҳуми дӯстдории фарзанд аз мафҳуми тарбияи фарзанд фарқ дорад. Насли наврас, 
чи тавре ки Сарвари муҳтарами давлатамон ҳамвора таъкид менамоянд, ояндаи мамлакат ва 
ворисони ояндасози ин марзу бум мебошад. Бинобар ин, аз падару модар ва ходимони 
муассисаҳои таълимӣ сар карда, тамоми қишрҳои ҷомеа дар таълиму тарбия ва чун инсони 
комили соҳиби тафаккури миллӣ ба воя расонидани наврасон бо нияти нек ва дили пок бояд 
саҳми босазо гузоранд.  

– Адабиёт ва забон, адабиёт ва нутқ, адабиёт ва сухан, истилоҳҳое, ки ба ҳам бояд 
тавъам бошанд. Вале ба назар мерасад, ки ин тарозу баробарвазн нест, чаро? 

– Халқи тоҷик яке аз халқиятҳои куҳанбунёди фарҳангии ҷаҳон ба шумор меравад, ки аз 
қадимулайём бо китоб ва адабиёт ҳамрадиф буда, нисбат ба ғизои моддӣ ғизои маънавиро ба худ 
гуворо медонад. Муъмин Қаноат дар шеъри «Давоми нек роҳатро» ба он хориҷиёне, ки аз 
таърихи фарҳанги ин қавми ориёӣ огоҳӣ надоранд, иттилоъ медиҳад, ки:  

 Агар дар хонаи тоҷик тамоми чиз ночиз буд, 
 Ба ҳар як хона Ҳофиз буд ва ё девони Ҳофиз буд. 

 Адабиёти бадеӣ ва забони модарӣ аз рукнҳои асосии миллат мебошанд, ки ҳар фарди ҷомеа, 
новобаста аз касбу пеша, бояд онҳоро аз худ карда, барои рушду нумуяшон талош варзанд. Вале 
пуштибони асосии онҳо бо мусоидати давлат адибон ва мутахассисони соҳаи суханшиносӣ 
мебошад. Ин байти Бозор Собир аз шеъри «Забони модарӣ»: 

 Дар сари сад дор ҷон доданд шоирҳои ӯ, 
 То наафтад бар замин қадри сухан – 

тахайюли шоирона нест. Ё худ муборизаи устод Айнӣ барои побарҷоии ҳар як қоидаи забон, ҳар 
як калима ва мафҳуми ноби тоҷикӣ басо омӯзанда аст. Устод соли 1938 вақте мебинад, ки як 
зумра мутахассисон ба ҷои пасванди -ро муродифи шевагии он – -а (я)-ро дар луғати имло ҷорӣ 
карданианд, аз Самарқанд ба Сталинобод омада, ба ин амали носавоб монеъ мешавад: Рустама 
не, Рустамро ба хона даъват карданд; Ҳамая не, ҳамаро дида омадам…  

 Устод, вақте ки беэътибории адиберо нисбат ба забон медид, сахт ба ғазаб меомад. Рӯзе ба 
Ҷалол Икромӣ мегӯяд: 

 – Боз ин чӣ номаъқулӣ?! Ба шумо кӣ ҳақ дод, ки забони тоҷикиро вайрон кунед ва дону 
нодон ҳар чӣ хоҳед, ба он дохил кунед?! 
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 – Хуш, чӣ шудааст? – суол медиҳад Икромӣ ҳам каме оташин шуда. 
 – Боз чӣ мешуд?! – мегӯяд устод бо овози баланд. – Як бор ба забон калимаи «эрка»-и 

ӯзбакиро даровардед, бас набуд, ки акнун ҳамон «эрка»-и дурусти ӯзбакиро вайрон карда 
«эркашон нағунҷид» гуфта менависед?! Ин чӣ гуфтагиатон, шумо мефаҳмед?... Охир, бародар, 
дар забони тоҷикӣ «нозаш нағуҷид» гуфтанӣ ибораи бисёр хуби халқӣ ҳаст!” 

 Ба фикри ман, ҳоло дар байни зиёиёни тоҷик устодон Айнӣ, Лоҳутӣ, Турсунзода, Улуғзода 
ва Деҳотӣ барин шахсони пуштибони воқеии забони ноби тоҷикӣ намерасанд. 

 Яке аз вазифаҳои адабиёти бадеӣ ба такмилу инкишофи нутқи хонанда иртибот мегирад. 
Вақте ки сокинони мамлакат, масалан, суханронӣ ё шеърхонии боҳарорати иштирокчиёни 
«Фурӯғи субҳи донои китоб аст»-ро мешунаванд, мафтун мешаванд. Вале дар баробари нутқи 
шифоҳӣ нутқи хаттӣ низ вуҷуд дорад, ки гумон дорам, барои хонандагон ба нутқи хаттӣ зиёда 
таваҷҷуҳ кардан зарур аст. Ҳусни хат, беғалат навиштан, ифодаи дурусти фикр ба нутқи хаттӣ 
вобаста аст ва худи вожаи «мактаб» ба мафҳуми навиштан, китобат кардан ишора дорад. Ба 
фикрам, ҳам дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва ҳам дар муассисаҳои таҳсилоти олии филологӣ 
ба кори хаттӣ зиёда таваҷҷуҳ кардани устодону шогирдон лозим мешавад. Бархе аз ҷавонони 
дорои маълумоти олӣ, азбаски саводи хаттии дуруст надоранд, дар муассисаҳои таҳсилоти миёна 
дарс доданро ба зимма намегиранд, ҳама бори вазнини таълиму тарбия ба уҳдаи бонувон гузошта 
шудааст, ки ба андешаи банда, ин ба онҳо вазнинӣ мекунад. 

– Аз муҳимтарин омилҳои рушди адабиёт рӯ овардан ба нақди сара аст. Аммо нақде, ки 

пештар адибони ҷавонро ба пояи баланди камолот мерасонид, нақде, ки аз ошкор кардани 

камбуди қаламу сухану забони нависанда ё шоир ҳаросе надошт, имрӯз дида намешавад. 

Баргашт ба нақди воқеӣ чӣ монеаҳое дорад: ранҷиши адиб, таваҷҷуҳ надоштан ба нақд ё 
ҳавасманд набудани мунаққидон? Имрӯз ба майдони адабиёт бисёриҳо ворид шудан 

мехоҳанд. Қисме аз ҳавас, қисме ҳатто, барои худнамоӣ. Дар ин раванд чопи “китобҳо” аз 

ҷониби ҳаваскорон магар нигаронкунанда нест? Ин раванд чӣ оқибатҳое дорад, маълум, роҳи 

ҷилавгирӣ аз он кадом аст: назорат ё таваҷҷуҳи ниҳодҳои масъул, муҷозот ё ҳавасмандии 
онҳо? 

– Дар ҳақиқат, нақди адабӣ аз муҳимтарин рукнҳои суханшиносӣ мебошад, ки ба рушду 
нумуи осори адибон нигаронида шудааст ва дар адабиётшиносии классикии форсу тоҷик бо 
истилоҳҳои «нақди шеър», «нақдулнаср», «қарзулшеър», «қарзулнаср» ифода ёфтааст. Баъзан, 
дар зери мафҳуми «нақд» маъниҳои айбҷӯӣ, хӯрдагирӣ, ошкор сохтани камбудиву норасоӣ 
фаҳмида мешавад, ҳол он ки нақди адабӣ маънои ҷудо кардани сара аз носара, нишон додани 
ҳусну қубҳи асарро ифода мекунад. Дар замони Шӯравӣ, баробари ба табъ расидан ҳар асари 
бадеӣ дарҳол дучори фикру мулоҳизаи мунаққидон мегардид ва дар хусуси ҳусну қубҳи як асар, 
баъзан чандин тақриз чоп мешуд. Достони «Ҳасани аробакаш»-и Мирзо Турсунзода солҳои 1953-
1954 дар маҷаллаи «Шарқи сурх» ва соли 1954 ҳамчун китоби алоҳида чоп мешавад ва дарҳол 
таваҷҷуҳи мунаққидану суханварони ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла, С.Табаров, М.Миршакар, 
Н.Маъсумӣ, Ю.Бобоев, Р.Тошматов, А.Сафронов, С.Липкинро ба худ ҷалб мекунад. Онҳо 
«Ҳасани аробакаш»-ро чун асари бунёдӣ ва навоваронаи назми Шӯравӣ муаррифӣ намуда, дар 
айни ҳол норасоиҳои достонро низ қайд карданд ва асар бо дарназардошти мулоҳизаҳои танқиди 
адабӣ ҷиддан таҳрир гардид. Ва моҳи апрели соли 1960 шоир сазовори мукофоти ленинӣ 
мешавад. Дар замони Шӯравӣ дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон хониш ва муҳокимаи 
коллективонаи ҳар асари калонҳаҷми бадеӣ пеш аз чоп ба роҳ монда шуда буд ва ин қазия басо 
ҷиддӣ ва мунсифона сурат мегирифт. Устод Айнӣ миёнаҳои соли 1948 қисми якуми 
«Ёддоштҳо»-ро ба охир расонда, дастнависи онро ба ИНТ барои муҳокимаи коллективона 
мефиристад ва бо мактуб аз М.Турсунзода хоҳиш мекунад, ки муҳокимаи ин қисми асарро ба роҳ 
монад. Баъди муҳокима дастхат ба муаллиф баргардонда мешавад. «Аз нақли рафиқ Деҳотӣ 
маълум шуд, ки рафиқон ба тарзи читка (хониши коллективона) коллективона нахондаанд ва ҳар 
кадом ҷудогона-ҷудогона хонда бошанд ҳам, ғайр аз Ҷалол Икромӣ ҳеҷ касе пурра нахондааст. 
Ва ҳол он ки дар ҳар асар баъд аз тамом хондан фикр баён намудан мумкин аст, вагарна монанди 
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мунозираи мулло бо Машраб мешавад, ки «Худо»-ро шунида, «бердӣ»-ашро ҳанӯз нашунида, 
Машраби бечораро кофир ҳукм карда буд».  

 Яке аз эродҳои ҳамкорон ҳангоми муҳокима дар қисми якуми «Ёддоштҳо» истифодаи зиёди 
лаҳзаҳои майда-чуйдаҳои ҳаёти худи нависанда мебошад ва устод таъкид мекунад, ки аксарияти 
ин «майда-чуйдаҳо» дар асари бадеӣ зарурат доранд: «Ёддоштҳо» умуман ва он воқеаҳои 
«майда-чуйда» хусусан, ба ҷавонони ҳаваскори нависандагӣ ва ҳам ба тадқиқотчиёни асарҳои 
ман фоидаи калон мерасонад. Ҷавонон мефаҳманд, ки барои нависанда шудан ба воқеаҳои 
майда-чуйдаи зиндагӣ чӣ гуна аҳамият додан даркор будааст ва роҳи фоида бурдан аз зиндагӣ 
дар эҷоди асари калон чӣ гуна мешудааст». 

 Ба ҷараёни солими танқиди адабии даврони Шӯравӣ ҳафтаҳо ва даҳаҳои адабиёти давраи 
нави тоҷик дар Маскав ва дигар шаҳрҳои марказии Иттиҳоди Шӯравӣ низ мусоидат мекард. 
Моҳи сентябри соли 1949 дар пойтахти Иттифоқи Шӯравӣ – шаҳри Москва Даҳаи адабиёту 
фарҳанги тоҷик баргузор гардид, асарҳои бисёри ба насру назм ва драматургия мутааллиқи 
адибони тоҷик ба забони русӣ тарҷума шуда, аз тарафи мунаққидони рус муҳокима ва 
баҳогузорӣ гардиданд, ки ба рушду нумуи минбаъдаи адабиёти тоҷик такони ҷиддӣ бахшиданд… 

 Дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон низ нақди адабии тоҷик вазифаи худро иҷро 
карда истодааст, ки ин ҳолатро аз муҳокимаҳои сершумор дар ҷамъомадҳои Иттифоқи 
нависандагони Тоҷикистон, маводи зиёди дар маҷаллаҳои «Садои Шарқ», «Памир» ва ҳафтавори 
«Адабиёт ва санъат» дарҷгардида мушоҳида кардан мумкин аст. Ҳар сол маводи дар ин 
нашрияҳо ба табърасида муҳокима ва баҳогузорӣ карда мешаванд. Бо вуҷуди ин, асарҳои бисёре, 
ки дар ҳақиқат завқи бадеии хонандаро паст мекунанд, ба бозор бароварда мешаванд, ки ба 
фикрам, ин ба танқиди адабӣ вобастагӣ надорад. Имрӯз на танҳо дар Душанбе, инчунин, дар 
дигар шаҳрҳои марказии мамлакат баробари нашрияҳои ҳукуматӣ, нашрияҳо ва матбааҳои зиёде 
амал мекунанд, ки ба чопи китоб даст мезананд ва онҳо ғайр аз бо ороиш чоп кардан дигар 
вазифа надоранд. Дар ин нашрияҳо вазифаҳои мусаҳҳеҳӣ ва муҳарририро низ худи муаллиф 
иҷро мекунад, ки ин боиси каммасъулиятии муаллиф ва барғалат чоп гардидани асар мегардад. 
Дар бораи пеш аз чоп коллективона хонда муҳокима кардани асар ҳоҷати гап нест. Дар замони 
Шӯравӣ ғайр аз мусаҳҳеҳ ва муҳаррири нашриёт боз муҳаррири сиёсӣ буд, ки ӯ асарро аз нигоҳи 
сиёсӣ баҳо медод. Алҳол, дар кори табъу нашр муҳаррири нашрияҳо басо зарур мебошанд, 
ақаллан барои китобҳои холӣ аз ғалатҳои мазмунӣ ва забониро ба хонандаи арҷманд расондан. 

– Устоди азиз, мехостем гӯед, ки адабиётро чӣ иртиботе бо матбуот аст? 

Таманниёти шумо ба хонандагони маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” ва аҳли гурӯҳи ҳамном 

дар шабакаи иытимоии “Фейсбук” чист? 
– Адабиёти бадеӣ ба матбуот алоқаи қавӣ дорад, зеро аввалин маротиба асарҳои бадеӣ, чун 

шеъру ҳикоя ва мухтасари қиссаву достонҳо дар шакли дастхат ё чопи компютерӣ дар саҳифаҳои 
рӯзнома, ҳафтавор ва маҷаллаҳо ба табъ мерасанд ва китобиёту тақризҳо низ дар саҳифаҳои 
матбуот дарҷ мегарданд. Ҳама гуна баҳсу мунозираҳо миёни суханварону адибон дар саҳифаҳои 
матбуот ҷараён мегиранд ва ҷамъбаст мешаванд. Хулоса, сармуҳаррир ва дигар кормандони 
рӯзномаву маҷаллаҳо аввалин хонанда, аввалин маслиҳатгар ва аввалин мунаққиди касбии осори 
нависандагон мебошанд, бинобар ин, барои тарбия кардани завқи бадеии хонандаи умум низ 
масъулияти баландро ба уҳда доранд. Ҳайати кормандони маҷаллаи «Маорифи Тоҷикистон» ба 
соҳаи маорифи кишвар – соҳаи афзалиятнок ва басо зарурии қишрҳои гуногуни ҷомеаи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол иртибот доранд ва, ба андешаи банда, вазифаи худро бо масъулияти 
баланди шаҳрвандӣ иҷро карда истодаанд. Масъалае, ки шумо имрӯз мавриди суҳбат қарор 
додед, аз масъалаҳои доғи рӯзи соҳаи маорифи Тоҷикистон мебошад ва месазад, ки пайваста 
мавриди баҳси маорифчиёну зиёиёни кишвар қарор дошта бошад. Банда ҳайати кормандони 
маҷаллаи «Маорифи Тоҷикистон»-ро ба ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатии Тоҷикистон 
шодбош гуфта, ба онҳо саломатӣ меҳнати бунёдкорона ва масъулияти баланди шаҳрвандӣ 
таманно дорам. 

Мусоҳиб: Саидаи ФАЗЛ – 
“Маорифи Тоҷикистон” 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №10, октябри соли 2021 36 

ИСЛОҲОТ 
 

НАВҶӮӢ ПЕШРАВИСТ 
 

Ҷалби ҳаматарафаи омӯзгорон ба 

фаъолияти инноватсионӣ 
 

Ногуфта намонад, ки соли аввали ба 

фаъолияти инноватсионӣ пардохтан, мо, 

воқеан, ягон нақшаи кориро дастрас карда натавониста будем. Зеро ин мавзуъ он замон пурра 

омӯхта нашуда буд. Ин буд, ки мо баъди ҷустуҷӯ ва худомӯзиҳои зиёд барои фаъолияти 

минбаъда нақшаи корӣ тартиб дода, дар он номгӯи чорабиниҳо, вақти иҷро ва масъули корро 

нишон додем. Аз ҷумла, дар нақша мо баргузории чорабиниҳои гуногуни мактабиро дар мисоли 

семинару вохӯрӣ, озмуну бозӣ ва мусоҳибаву 

мубоҳисаҳо дар вақтҳои муайян муқаррар 

намудем ва аз натиҷаҳои ҳар кадоми он баҳравар 

гаштем. 

Баъдтар фаъолияти инноватсионӣ дар 

таълимгоҳи мо, ки он вақт гимназия буд, доираи 

васеъ гирифт ва бо пешниҳоди роҳбарияти вақти 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (муассиси 

таълимгоҳ) литсейи инноватсионии «Душанбе» 

ном гирифт. Чунин номгузорӣ, албатта, 

масъулияти моро дар фаъолияти корӣ боз ҳам бештар гардонд ва аз ин рӯ, нақшаҳои мо боз ҳам 

мазмуни мукаммалу шавқовартарро ба худ гирифтанд. Раҳбарияти литсей аз ин ҷиҳат ба мо 

кабинети алоҳидаи корӣ ҷудо кард ва бо истифода аз имконоти мавҷуда тадбирҳои дигар ҳам 

андешидем. 

Аввалин амале, ки дар кабинети методӣ барои фаъолияти инноватсионӣ ба назар гирифта 

шудааст, ташкили гурӯҳи идоракунии ин бахш аст. Дар ин гурӯҳ бо роҳбарии ҷонишини 

директор оид ба инноватсия роҳбарони иттиҳодия ба ҳам омада, нақшаҳои кори худро пешниҳод 

менамоянд. Омили дигар, баргузории шӯроҳои методист, ки дар асоси нақшаи муқарраршуда 

фаъолият мекунад. Ин нақшаҳо соле 5 маротиба дар шӯроҳои ҷорӣ ва солона ҳаллу фасл 

мегарданд.  

Муҳимтарин маводе, ки хусусияти омӯзишӣ дорад, дар кабинет мавҷудияти воситаҳои 

худсохти аёнии омӯзгорон мебошад. Аз ин ҷиҳат, албатта, омӯзгорони мо фаъолияти хуб нишон 

медиҳанд. Вале хубтар он аст, ки аз тамошои ин расмҳо худ қазоват намоем. Мусаллам аст, ки 

инноватсия натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти зеҳнии одам, тахайюлоти ӯ, раванди эҷодӣ, кашфиёт, 

фатҳ, истифодаи оқилона ва сарфакоронаи захираҳои мавҷуда дар зуҳуроти навин буда, он 

ҷиҳати эҳёи муҳити фаъолияти инсон (технология; маҳсулот; шаклҳои ташаккули иҷтимоъ, ба 

мисли маориф, идора, ташкили меҳнат, хизматрасонӣ, илм, иттилоотикунонӣ ва ғ.) ва ҷараёни 

минбаъдаи он (даромадҳо, афзалият пайдо кардан, пешсафӣ, таҳаввулоти куллӣ, сифати баланд) 

хидмат мекунад. Инноватсия ҳангоме густариш меёбад, ки дар заминаи эҷод ва ихтироъ ба 

равишҳои ҳаёти инсон тағйироте ворид сохта тавонад. Он метавонад дар фаъолияти таълифи 

маводи таълимӣ, таҳияи ҳуҷҷат, таҷҳизот, асбоб ва ғайра, ки мушкилоти инсонро осон месозад, 

зуҳур намояд. Хушбахтона, аз ин ҷиҳат муассисаи мо дастовардҳои зиёдеро соҳиб шуда 

тавонист. Мо тавассути равандҳои инноватсионии таҳсилот омӯзиши таҷрибаи педагогиро хуб ба 

роҳ монда, дастовардҳои равонию педагогии омӯзгорону хонандагонро амалан татбиқ карда 

тавонистем. Ба ин хотир, таъсиси гӯшаи таҷрибаи пешқадам дар утоқи методӣ айни муддаост.  

Тағйирот дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, 

алалхусус, дар соҳаҳои иҷтимоӣ, рушди 

илму фарҳанг, талаботи нав дар ҷодаи 

фаъолияти педагогӣ, зарурати таҷдиди 

низоми таҳсилотро ба миён овард. Бо 

мақсади амалигардонии ҳадафҳои 

инноватсионӣ имрӯз дар муассисаҳои 

таълимӣ бо дастгирии Вазорати маориф ва 

илм як қатор иқдом пеш гирифта 

мешаванд. 
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Далели равшани дигар, ихтирои хонандаи синфи 10 б Суннатулло Қосимов аст, ки ҳунару 

заковати ӯ тавассути телевизион манзури аҳли ҷомеа гардид.  

Имрӯз истифода аз технологияи навин – шабакаи интернет ва тахтаи электронӣ дар 

таълимгоҳи мо дар ҳоли рушд қарор дорад. Албатта, то замоне ки он шакли муқаррариро 

мегирад, барои мо чизи нав маҳсуб меёбад, вале ҳамин ки барои ҳар яки мо ҳайратовар 

нанамояд, кор бо компютер барои мо чун усули инноватсионӣ ҳисоб намешавад. Ҳанӯз чанд сол 

пеш коршиносони соҳа пешниҳод ва таъкидҳо мекарданд, ки барои татбиқи пурраи инноватсия 

ташкили муассисаҳои таълимӣ дар ҳар зина омили асосист. Имрӯз, ки ин имконият ба мо даст 

додаст, бовар дорем, аз ин ҷиҳат муваффақ шуда метавонем. Мушоҳида ва муқоисаи таҳлилҳо 

дар давоми ду соли ахир нишон медиҳанд, ки дар бахши инноватсионии литсей муваффақият 

нисбат ба солҳои қаблӣ бештар аст. Муаллимон дар ин муддат аз фаъолияти ин бахш имкон 

ёфтанд, ба навигариҳои ҷараёни таълиму тарбия, технологияи информатсионӣ ва усулҳои 

фаъоли таълим бештар аз пештар ошно шаванд. Дар робита ба ин, дар давоми сол бахши 

инноватсионӣ реҷаи муайяни кори худро тартиб дод. Тақрибан дар тамоми давраи таҳсил рӯзҳои 

шанбе, инчунин, рӯзҳои таътилҳои баъдӣ чоряки омӯзгорон ба омӯзиши иловагии технологияи 

информатсионӣ ҷалб карда шуданд. Қисми зиёди омӯзгорон то ин вақт ба интернет 

пайвастшавиро омӯхтанд, қисмати бештар ба мавқеи истифодаи компютер таваҷҷуҳ зоҳир 

карданд. Беҳтарин паҳлуи кор барои роҳандозӣ кардани таълими босамараи фанҳои таълимӣ, 

ташкили ҳафтаҳои фаннӣ ва фаъолияти онҳо бо роҳу усули нав буд. 

Дар таълимгоҳ мо бо ташкили семинарҳои зиёди омӯзишӣ чандин барномаро барои рушди 

фаъолияти зеҳнии омӯзгорону хонандагон ташкил намудем. Чунончи, семинари махсуси 

шиносоӣ бо барномаҳои интихобшударо, ба мисли намунаи «Рафтори хонандагони литсейи 

«Душанбе» дар амал», «Намунаи «Ҳамкории волидон бо литсейи «Душанбе» дар асоси Қонун 

«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», барномаҳои «Дурнамои 

омӯзиши шахсии тамоюлӣ дар литсейи «Душанбе», «Технологияи муваффақияти хонанда», 

«Диагностикаи педагогӣ», «Дастгирии моддии (грантӣ) комёбиҳои эҷодии омӯзгорон ва 

хонандагон», Барномаи рушди зеҳнии хонандагони литсей, барномаи семинари омӯзишӣ доир ба 

навгониҳои соҳаи маориф ва чанде дигар, ки бовар дорем, ки дар пешбурди фаъолияти литсей 

таъсири созгор гузошта тавонистанд.  

Вобаста ба самти кор, ҳар як ҷонишини директор ба дарсҳои омӯзгорон даромада, 

дастовардҳои онҳоро эътироф намуда, баҳри ислоҳи нуқсонҳои мавҷуда ба эшон маслиҳатҳо 

медиҳанд. Мушоҳидаҳои мо ҳар гуна, гоҳе ба таври рейд, гоҳи дигар нақшавӣ сурат мегиранд. 

Табиист, ки зимни рейдҳо камбудиҳо бештар ошкор мегарданд. Таъкид мекунем, ки ҳадаф аз 

ташкили чунин рейдҳо камбудӣ кофтан ва санг задани касе не, балки ислоҳи нуқсонҳо ва 

пешравии кор асту бас.  

Бояд ёдовар шуд, ки мо бо вуҷуди чунин натиҷаҳо наметавонем дар рушди фаъолияти 

инноватсионӣ қаноатманд шавем. Чунки таълимгоҳи мо аз лиҳози маводи таълимӣ ва истифодаи 

самараноки онҳо дар дарсҳо бояд барои таълимгоҳҳои дигари кишвар чун заминаи омӯзишӣ ва ё 

ба истилоҳ, мактаби такягоҳӣ хизмат намояд. Албатта, барои ба ин сатҳ расидан бахши 

инноватсияи мо чанд мушкиле дорад, ки рафъи онҳо танҳо ба раҳбарияти литсей ҳам вобаста 

нест. Чунончи, агар раҳбарияти донишгоҳ ба мо дар ташкили утоқи васеъ ва муҷаҳҳаз бо 

таҷҳизоти техникӣ мусоидат намоянд, мо мутаминем, ки литсейи мо: 

- на танҳо дар ҳудуди шаҳр, балки дар ҳудуди ҷумҳурӣ метавонад барои дигар таълимгоҳҳо 

чун мактаби такягоҳӣ хизмат намояд; 

- омӯзгорони дигар таълимгоҳҳо метавонанд дар ин даргоҳ донишу касбияти хешро аз 

лиҳози инноватсия такмил диҳанд.  
 

Рӯзигул ШАРИФОВА – муовини  

директори литсейи инноватсионии «Душанбе» 
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ДАРСИ МУОСИР 
 

ОМӮЗИШИ ОМЕХТА 

ТАВАССУТИ ОФЛАЙН 

ВА ОНЛАЙН 
 

Малакаи хонда тавонистан дар синфҳои 

ибтидоӣ барои аз худ намудани фанҳои 

забони модарӣ, математика, табиатшиносӣ, 

санъати тасвирӣ, суруд ва мусиқӣ муҳим 

мебошад. Зеро агар хонанда малакаи хуби 

хониш надошта бошад, дар таълим гирифтан 

ва аз худ кардани донишҳо дар таълими дигар фанҳо комёб шуданаш ғайриимкон аст.  
Салоҳиятҳои хонда тавонистан барои насли наврас ва ҷомеаи имрӯза назар ба пештара 

аҳамияти бештар дорад. Дар ҷаҳони муосир маҳорати баланди хониш доштан яке аз шартҳои 
асосии пешрафти кӯдакон дар таълим шинохта мешавад. Бинобар ҳамин, вазифаи омӯзгорони 
ҷаҳони муосир аз он иборат аст, ки аз технология, 
методика, стратегия, усул ва воситаҳои таълим, 
навгониҳо дар соҳаи маориф, роҳу воситаҳои 
азхудкунӣ дар маҳорати касбии худашон бохабар, 
барои салоҳиятнок шудани шогирдон босалоҳият 
бошанд. Гуногунии психикаи хонандагон, сатҳи 
рушди малакаҳои хондани хонандагонро дарк 
карда тавонанд, мувофиқи сатҳи рушди малакаҳои 
хондани хонандагон фаъолиятҳои гуногунро ба 
нақша гирифта, дар амал истифода баранд, барои 
ташаккули малакаҳои хондани хонандагон 
шароити боилтифот ташкил карда тавонанд, ба 
хонандагон муносибати хуб карда, онҳоро барои ташаккули салоҳиятҳо роҳнамоӣ кунад.  

Лоиҳаи USAID «Ҳамроҳ бихонем” ба мақсади боз ҳам самаранок гаштани раванди такмили 
маҳорати касбии омӯзгорони марҳалаи чорум модели “Омӯзиши омехта”-ро ба роҳ монд. 
Омӯзиши омехта ҳамгироии воситаҳои рақамӣ (онлайн), чопӣ ва машғулиятҳои аудиторӣ бо 
омӯзгорон аст. Дар ин раванд воситаҳои гуногун, аз ҷумла машғулиятҳои аудиторӣ, омӯзиши 
мустақилонаи худтанзимшаванда ва татбиқи амалии усулҳои нав дар дарс, инчунин таҳлилу 
рефлексия ба роҳ монда мешавад. Ин тартиби кор ба ташаккули малакаҳои устувори касбии 
омӯзгор мусоидат намуда, салоҳиятнокии онҳоро тақвият мебахшад.  

Баъди хатми омӯзиши мазкур омӯзгорон усулҳои гуногуни таълимро аз худ карда, дар 
раванди дарсҳо истифода мебаранд. Омӯзиши мазкур аз дигар навъҳои омӯзишҳо фарқ мекунад. 
Омӯзиш тавассути платформаи рақамии “Бозомӯзии дастрас” ба роҳ монда шуда, ба таври 
интерактивӣ гузошта шуд. Омӯзгорон тавассути платформаи рақамӣ ба қайд гирифта шуданд. 
Модулҳои таълимиро ба мисли: “Бунёди муҳити омӯзиш”, “Дарки овоз ва шинохти ҳарф”, 
“Арзёбии хониш”, “Хониши буррову равон”, “Луғатомӯзӣ”, “Хониши бошуурона”, “Портфолиои 
омӯзгор” омӯхтанд.  

Модулҳои таълимиро тариқи платформаи рақамии “Бозомӯзии дастрас” мутолиа ва 
вазифаҳои амалиро дар платформа иҷро карданд. Пас аз хатми ҳар як модул вазифаҳои ба ҳар як 
модул бахшидашударо иҷро мекунанд. Агар дар иҷрои супоришҳо мушкилӣ дошта бошанд, дар 
платформаи рақамӣ дар равзанаи форум саволҳои худро гузошта ҷавоб мегиранд.  

Роҳбаладони сатҳи муассисаҳои таълимӣ, ки роҳбарони иттиҳодияҳои методии муассисаҳо 

интихоб шудаанд, рӯзҳои шанбе дар рӯзи методии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ машғулиятҳоро 

Барои такмил додани маҳорати касбии 

омӯзгорони зинаи таҳсилоти ибтидоӣ 

Лоиҳаи “Ҳамроҳ бихонем” дар ҳамкорӣ бо 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба тақвияти малакаҳои 

хониши хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

барои омӯзгорон омӯзишро тавассути 

офлайн ва онлайн ба роҳ монд.  

Дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ, 

малакаҳои хонишро доро будан таҳкурсии 

устувори минбаъдаи омӯзиши хонандагон 

буда, барои ташаккули шахсияти онҳо 

нақши калон дорад. 
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аз рӯйи ҳафт модули таълимӣ (ҳар як модул барои як ҳафта) омӯхтанд. Омӯзгорон баъд аз 

омӯзиш давоми ҳафта дар банақшагирии дарсҳо стратегия, усул ва воситаҳои таълимиеро, ки аз 

модулҳо омӯхтаанд, дар таҷриба истифода мебаранд. Натиҷаҳои корашонро бо роҳбалади 

муассиса ва ҳамкоронаш муҳокима мекунанд.  

Маводҳои мазкур дар шакли коғазӣ низ ба омӯзгорон пешниҳод шуданд. Омӯзгорон қисми 

назариявии модулҳоро аз дастури методӣ, ки дар дохилаш ҳафт модул доир ба марҳилаҳои 

тақвияти малакаҳои хониш ҷой дода шудаанд, мутолиа мекунанд. Сипас вазифаҳои ба ҳар як 

модул дахлдоштаро иҷро мекунанд ва вазифаҳоро бо роҳбари иттиҳодияи методӣ таҳлилу 

баррасӣ мекунанд. Ҳар як вазифа аз ду қисм иборат аст, ки қисми якум корҳои мустақилона, 

қисми дуюм рефлексияро дар бар мегирад. Пас аз хатми ҳар як модул, омӯзгорон дар дафтарҳои 

кории худ супоришҳои тестиро иҷро мекунанд. Сипас онҳоро ба роҳбаладашон барои дар 

платформаи рақамӣ ворид кардан месупоранд. Омӯзгороне, ки дар платформаи рақамӣ кор карда 

метавонанд, тестҳоро дар он ҷо иҷро мекунанд.  

Дар платформаи омӯзгор вақте ки ба қайд гирифта шуда ворид мешавад, он ҷо маводҳоро 

тариқи онлайн ва офлайн меомӯзад. Маводҳо дар шакли электронӣ оварда шудаанд. Инчунин, 

намунаи лаҳзаҳои истифодаи усул ва стратегияҳои таълимии дарсҳо дар иҷрои омӯзгорони 

соҳибтаҷриба гузошта шудаанд. Омӯзгорон метавонанд донишҳои назариявӣ гирифта, тарзи дар 

амал чӣ гуна татбиқ кардани онҳоро ҳам аз наворҳо дар шакли онлайн тамошо кунанд. Ба ин 

восита дониш, малака ва маҳорати касбиашонро такмил дода метавонанд.  

Ба омӯзгорони зинаи таҳсилоти ибтидоӣ тавсия дода мешавад, ки тариқи платформаи рақамӣ 

худомӯзӣ карда, мазмун ва муҳтавои модулҳои таълимии болозикрро тавассути офлайн ва 

онлайн дар платформаи рақамӣ омӯзанд.  

Тартиби бақайдгирӣ дар платформаи рақамии омӯзгор чунин аст: барои ҳар як муассисаи 

таълими рақами мушаххас дода шудааст, барои ворид шудан ба система бояд иштирокчӣ 

мувофиқи муассиса (ё яке аз муассисаҳои ноҳия) рақами мушаххасро ворид кунад. Донишкадаи 

такмили ихтисос ва бозомӯзӣ ва филиалҳои он, донишгоҳ ва коллеҷҳои омӯзгорӣ ва Маркази 

ҷумҳуриявӣ рақами мушаххаси худро доранд. Чун ҳамаи иштирокчиён ҳамчун роҳбалади сатҳи 

ноҳия барои омӯзиши омӯзгорон ҷалб мешаванд, онҳо вобаста ба минтақа рақами мушаххаси 

(рамзи) Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзӣ ва филиалҳои онро истифода бурда, сабти 

ном мекунанд.  

Платформаи рақамӣ маркази асосии омӯзиш буда, аз омӯзгорон талаб карда мешавад, ки дар 

платформа худро ба қайд гиранд ва назарияҳои навро омӯзанд, машқҳои амалиро иҷро кунанд ва 

тестҳоро супорида, соҳиби сертификати хатми модулҳо шаванд. Инчунин, тавассути платформаи 

мазкур омӯзгорон бо роҳбаладони сатҳи Маркази минтақавии методӣ, ноҳия ва ҳамкоронашон 

муошират карда, дар форуми саволу ҷавоб иштирок мекунанд ва ин платформаро тариқи Плей 

Маркет дар телефон ё планшетҳои худ насб мекунанд. Инчунин, метавонанд варианти офлайни 

ин платформаро дар компютерҳои муассиса ва компютерҳои хусусӣ сабт кунанд. 

Омӯзгорон дарсро мувофиқи вазифа дар платформа омада ба нақша мегиранд ва мегузаранд, 

маводи омӯхтаашонро дар амал месанҷанд ва таҳлили амиқ мегузаронанд. Натиҷаи 

таҳлилашонро дар “форум” муаррифӣ ва муҳокима мекунанд. Инчунин, онҳо нақшаи ин дарсро 

дар махзани мавод (галлерея) расм гирифта ворид месозанд. Баъд барои таҷрибаи худро паҳн 

кардан нақшаро дар портфолио мегузоранд. 

Ба омӯзгорон тавсия дода мешавад, ҳарчи зудтар дар платформаи 

рақамӣ худро ба қайд гирифта, барои такмил додани маҳорати касбии худ, 

ғанӣ гардонидани таҷрибаи омӯзгорӣ маводҳои мазкурро тариқи офлайн ва 

онлайн худомӯзӣ ва дар амал татбиқ намоянд.  

Ҳадисамоҳ ҶУМЪАЕВА –  

омӯзгори литсей барои хонандагони  

болаёқат дар шаҳри Кӯлоб 
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АДАБИЁТ 
 

СОАТЕ БО МАВЛОНО 
 

Мавзуъ: “Маснавии маънавӣ” ва 

сохту мазмуни он. Шарҳи “Луқмон ва 

ғуломон”, “Марди бақолу тӯтӣ”, “Ҷӯҳӣ”, 

“Марди аблаҳ ва хирс” 

Шиори дарс: 

 Биё, то қадри якдигар бидонем, 

 Ки то ногаҳ зи якдигар намонем. 

 Ғаразҳо тира дорад дӯстиро, 

 Ғаразҳоро чаро аз дил наронем? 

Салоҳиятҳо: 

Хонанда 
 - матни ҳикояҳоро аз матни дигар асарҳо 

фарқ мекунад; сохт ва мазмуни “Маснавӣ”-ро 

медонад; мазмуни ахлоқӣ ва фалсафии 

ҳикояҳоро дарк мекунад; мазмуни ҳикояҳоро 

нақл карда метавонад.  

Мақсадҳои дидактикӣ: 

 - шиносоӣ бо сохт ва мазмуни 

“Маснавии маънавӣ”; фаҳмонидани ҷиҳатҳои 

тарбиявӣ ва фалсафии ҳикоятҳо; дар рӯҳияи 

ватандӯстӣ ва дӯстию рафоқат тарбия 

намудани хонандагон.  

Маводи таълим: гурӯҳбандӣ. 

Таҷҳизот: китоби дорсӣ, замима, матнҳо, китобчаҳои ҳикоятҳо аз Маснавӣ.  

Равиши дарс: 

1. Ташкилии дарс: риояи одоби салом, баҳисобгирии давомот; тавассути саволҳо ҷалб 

намудани диққати хонандагон ба машғулият ва арзёбӣ намудани дониши онҳо.  

2. Пурсиши вазифаи хонагӣ: 

Ба воситаи саволномаҳо пурсидани мавзуи дарси гузашта: “Ғазалиёти Мавлоно 

Ҷалолиддини Балхӣ”.  

Кор бо саволномаҳо: 

Саволномаи 1 

 - Ҷалолиддини Румӣ кай ва дар куҷо ба дунё омадааст? 

 - Мо соли 2006 чандсолагии ӯро қайд намудем? 

 Саволномаи 2 

 - Падари Ҷалолиддин кӣ буд? 

 - Дар чандсолагӣ оилаи онҳо ба сафар мебарояд? 

 Саволномаи 3  

 - Мавлоно илмҳои ҳадис, калом, адабиёт ва фалсафаро дар пеши кӣ омӯхт? 

 - “Девони кабир” аз кадом навъҳои шеърӣ иборат аст ва чанд байтро дар бар мегирад? 

Саволномаи 4 

Дар барномаи таълимии забон ва 

адабиёти тоҷик дар синфи 9 аз фанни 

адабиёт, ки аз асри 12 шуруъ мегардад, 

доир ба ҳаёт ва фаъолияти Ҷалолиддини 

Балхӣ ҳамагӣ панҷ соат ҷудо шудааст. Аз 

ҷумлаи ин мавзуъҳо “Маснавии маънавӣ” 

ва сохту мазмуни он, шарҳи ҳикояҳои 

“Луқмон ва ғуломон”, “Марди баққолу 

тӯтӣ”, “Ҷӯҳӣ”, “Марди аблаҳ ва хирс” 

мебошанд. Мо тасмим гирифтем, ки як 

усули гузаронидани ин мавзуъро ба 

омӯзгорони муҳтарам пешкаш намоем. 
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 - Ғазалиёти шоир ба кӣ бахшида шудааст? 

 - Ғазали “Ай ошиқон, ай ошиқон”-ро аз ёд гуфта, таҳлил намоед.  

Хонандагон як - як ғазалиёти шоирро аз ёд гуфта, ғазалҳои “Ай ошиқон, ай ошиқон”, “Ишқи 

ту шаробест”, “Тавофи каъбаи дил кун”, “Гарам симу зарам будӣ”, “Бимиред, бимиред, дар ин 

ишқ бимиред”-ро таҳлил менамоянд.  

Баёни мавзуи нав: 

“Маснавии маънавӣ” ва сохту мазмуни он. Шарҳи ҳикояи “Луқмон ва ғуломон”, 

“Марди бақолу тӯтӣ”, “Ҷӯҳӣ”, “Марди аблаҳ ва хирс” 

Ангезиши зеҳн. 

- Асарҳои Мавлоноро номбар кунед. 

- “Маснавӣ” аз чанд байт ва чанд дафтар иборат аст ва он аз тарафи кӣ китобат шудааст?  

- Дар бораи сохти “Маснавӣ” кӣ маълумот дорад? Маснавӣ бо назм навишта шудааст ё бо 

наср? 

Ман чӣ гӯям васфи он олиҷаноб, 

Нест пайғамбар, вале дорад китоб.  

Маснавии маънавии Мавлавӣ 

Ҳаст Қуръон бо забони паҳлавӣ. 

- Барои чӣ “Маснавиро Қуръон дар забони паҳлавӣ” номидаанд? 

Кори гурӯҳӣ.  

Гурӯҳи 1: 

Ҳикояи “Марди баққолу тӯтӣ”- ро мустақилона хонда нақл кунед. Аз ҳикоя чӣ фаҳмидед.  

Хонандаи 1: Марди баққоле як тӯтии хушгӯ дошт. Ҳар ҷо ки мерафт, тӯтӣ он дуконро 

посбонӣ мекард. Он тӯтӣ ба савдогарону мизоҷон хушгӯйӣ ва нотиқӣ мекард. Хоҷа рӯзе ӯро дар 

дукон гузошта, аз пайи кори хеш бирафт. Дар дукон боз гурбае маскан дошт ва он гурба мушеро 

дар кунҷаки дукон дид ва ба он ҳуҷум кард. Тӯтӣ аз ин тарсида, аз садр ба ҷойи дигар парид, ки 

шишаҳои равғани бодом рехтанд. Чун Хоҷа омаду ҳолро дид, дар ғазаб шуд ва бар сари тӯтӣ зад 

ва парҳои тӯтӣ аз сар бирехт ва кал шуд. Пас аз ин тӯтӣ дигар аз гап монд. Аз ин ҳодиса Хоҷа 

пушаймон шуд. Ӯ ба бечорагону дарвешон садақа дод, то ин ки тӯтӣ боз ба забон ояд. Аммо ин 

кораш ба ӯ фоида накард. Рӯзе аз рӯзҳо қаландари пашминапӯши кал ба дукон ворид гардид. 

Тӯтӣ он қаландари калро дида ба забон омада ба ӯ гуфт:  

Аз чӣ, эй кал, бо калон омехтӣ?  

Ту магар аз шиша равған рехтӣ? 

Мавлоно таъкид меномояд, ки инсони пок набояд зоҳирбин бошад, балки ба ботин назар 

бояд кард.  

Гурӯҳи 2:  

Ҳикояи “Ҷӯҳӣ”-ро хонда мазмунашро нақл кунед. Шоир дар ин ҳикоя чиро тасвир кардааст? 

Хонандаи 2: 

Кӯдаке дар пеши тобути падар 

Зор менолид, бармекӯфт сар.  

К – “Эй падар, охир, куҷоят мебаранд? 

То туро дар зери хокат биспаранд.  

Мебарандат хонаи тангу заҳир, 

Не дар ӯ қолию не фаршу ҳасир.  

Не чароғе дар шабу не рӯз нон, 

Не дар ӯ бӯйи таому не нишон.  

Не дараш маъмур, не сақфу на бом, 

Не дар ӯ баҳри зиёе ҳеҷ гом.  
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Не дар он баҳри меҳмон оби чоҳ, 

Не яке ҳамсоя, к - ӯ бошад паноҳ. . .  

Гуфт Ҷуҳӣ бо падар: “Эй арҷманд! 

Валлаҳ, инро хонаи мо мебаранд!” 

Вақте ки шоир нишонаҳои гӯрро баён мекунад, Ҷӯҳӣ ба падараш посух медиҳад, ки хонаи мо 

чунин аст ва ин майитро ба хонаи мо хоҳанд бурд. Дар ҳикояи мазкур шоир рӯзгори сахти 

мардумро воқеъбинона тасвир кардааст. 

Гурӯҳи 3:  

Ҳикояи “Марди аблаҳ ва хирс”-ро хонда мазмунашро нақл кунед. Шоир дар образи хирс 

киҳоро дар назар дорад? 

Мавлоно дар ҳикояи “Марди аблаҳ ва хирс” одамони беақлу нодонро ба зери тозиёнаи 

танқид гирифтааст. Қаҳрамони ҳикоя рӯзе мебинад, ки аждаҳое хирсеро дар мекашид. Он замон 

ҷавонмард омаду аждаҳоро бикушт ва хирсро аз марг наҷот дод. Хирс бо мард дӯст мешавад, ба 

хизматаш камар барбаст. Боре мард монда мешавад, хобаш мебарад. Хирс болои сараш истода 

пашшаҳояшро аз сару рӯяш меронад. Марде ин амали хирсро дида ангушти ҳайрат газид. Он 

мард чанд рӯз пеш аз ҷавонмард хоҳиш карда буд, ки бо ҳайвони беақл дӯстӣ накунад, ки 

пешомадаш хуб нест. Аммо ҷавонмард қабул накард ва бо хирс дӯстӣ карданро давом дод. 

Пашшаҳо хирагӣ карданд, хирс ба ғазаб омада санги бузургеро бардошта овард ва бар пашшаҳо 

зад. Аз зарби санг ҷавонмард ҷон дод.  

Мавлоно ба ин восита гуфтанист, ки дӯстӣ бо ҳамҷинси худ шоиста бошад.  

Гурӯҳи 4:  

Ҳикояи “Қиссаи марди хазинаёфта”- ро хонда нақл кунед. Саҳнаи онро иҷро намоед.  

Марде аз падараш молу мулки бешуморе ба мерос гирифта буд. Азбаски беҳудагард буду 

беҳунар, ҳамаи сарваташро дар чанд муддат барбод дод ва бе чизу чора монд. Шабе дар хобаш 

дид, ки мӯйсафеде ба наздаш омаду гуфт: “Ту мисли гадо нагард, ба Миср рав, тангаю тиллои ту 

дар он ҷо пинҳон аст.” Ӯ роҳи Мисрро пеш гирифт. Шабона дар кӯча мегашт, посбонони подшоҳ 

ӯро дузд гумон карда дасту пояшро баста, бо асо сару рӯяшро задан гирифтанд. Мард дод зад, ки 

ман дузд нестам ва шарҳи ҳолашу хоби дидаашро нақл кард. Посбони шабгард қоҳ - қоҳ зада 

хандид: “Наход, ба хоб бовар карда, аз Бағдод ба Миср омада бошӣ?” Посбон гуфт, ки ман борҳо 

хоб дидам, ки мӯйсафеде ба ман мегуфт: “Ба Бағдод рав, дар зери фалон дарахт сандуқи тиллову 

танга ниҳон аст. Аммо ман ба он ҷо нарафтам. Чунки мисли ту аҳмақ нестам.” 

Марди бенаво донист, ки манзилу дарахте, ки мӯйсафед дар хобаш ба ӯ гуфтааст, манзилу 

дарахти худаш мебошад. Субҳ роҳи Бағдодро пеш гирифт. Ҳамин ки ба Бағдод расид, ба сӯйи 

манзилаш тохт, бехи дарахти боғашро кофт ва сандуқи тиллову тангаашро пайдо кард.  

Хонандагони гурӯҳи чорум аз рӯйи матни ҳикоя саҳначае намоиш медиҳанд.  

Арзёбии кори хонандагон.  

4. Мустаҳкамкунӣ.  

Боз нақли фишурдаи ҳикояҳо аз ҷониби хонандагон: 

1. Ҳикояи “Бозаргон ва тӯтӣ”; 

2. Ҳикояи “Канизакро ошиқ шудани подшоҳ”; 

3. Ҳикояи “Қиссаи Султон ва дуздон”. 

5. Супориши вазифаи хонагӣ: Мазмуни ҳикояҳои “Маснавӣ”-ро нақл кардан. Аз ёд 

кардани порчаҳои пандуахлоқӣ аз “Маснавӣ”. 

6. Ҷамъбасти дарс.  

 

Ҷамила МУРОДОВА – 

омӯзгори литсей барои хонандагони  

болаёқат дар шаҳри Кӯлоб 
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ИНКИШОФИ НУТҚ 

 

ТАЪЛИМИ  

НУТҚ ДАР МАКТАБ 
 

Барои ҳамин ҳам мактаб натанҳо 

таълимгоҳи забони адабист, балки 

тарғибгари нутқи дурусту адабӣ низ 

мебошад. Вазифаи муаллими забони тоҷикӣ 

дар ин гуна шароит аз он иборат аст, ки 

хусусиятҳои барҷастаи фонетикӣ, морфологӣ 

ва синтаксисию лексикии лаҳҷаи маҳаллиро 

ба инобат гирад ва дар роҳи ислоҳи забони 

шогирдонаш кӯшиши пайвастаю ҳамешагӣ зоҳир намояд. Талаффуз фақат шакли зоҳирии забон 

набуда, балки дар баробари оҳанг – интонатсия воситаи муҳимтарини ифода мебошад. Аз ин рӯ, 

дар мактаб ба тозагию равонии талаффуз диққати махсус додан лозим аст. Омӯзгори забон ва 

адабиёт бояд касбашро ба дараҷаи ҳунарманди 

моҳир нағз донад ва муаллимони фанҳои дигар 

низ дар ин ҷиҳат бо ҳам бояд созгор бошанд, 

чунки дарси забону адабиёт низ бо соатҳои 

махсус маҳдуд мешавад ва вақти зиёди талабагон 

бо машғулияти дарсҳои омӯзгорони дигар сарф 

мегардад. Мо дар таълимгоҳҳо омӯзгоронеро 

вомехӯрем, ки носуфтабаёнии худро рупӯш 

мекунанд. Гурӯҳи дигар забони адабиро умуман 

қатъи назар намуда, танҳо бо лаҳҷа суҳбат 

меороянд. Лекин хоҳ дар мактаби шаҳр, хоҳ дар 

деҳа забони адабӣ бояд ҳукмрону устодон посбони ҳамешатайёри он бошанд. Гурӯҳи дигаре низ 

ҳастанд, ки онҳо дар ҷараёни дарс аз талаффузи забони адабӣ рӯ гардонида, бо шеваю лаҳҷа худ 

дарс мегӯянд ва гуфтугӯ мекунанд. Ҳатто матни диктантро ҳам гоҳо ба шеваи худ дикта 

мекунанд (яъне бо талаффузи лаҳҷавӣ). 

Дар амалияи таълими забон ва талаффузи адабии он методҳои муайян аз тарафи олимони 

соҳа қабул шудааст. Барои омӯхтани талаффузи дурусти адабӣ, пеш аз ҳама, малакаи талаффузи 

саҳеҳро пайдо бояд кард. Яке аз методҳои мақбули нутқи дуруст методи аналитикӣ мебошад. Ин 

метод амали бошуурест, ки аз таҳлилу анализи заминаи талаффуз шуруъ мешавад ва шуурона 

кор фармудани узвҳои нутқро талаб мекунад. Қисми таркибии он тақлид аст, яъне пайравӣ ба 

талаффузи намунавӣ. Дар ин давра нақши узви шунавоӣ калон мебошад. Методи тақлид шуурона 

ба кор даровардани узвҳои мутааллиқ ба овоздиҳиро дар назар дорад. То даме овоз шунида 

нашудааст, дақиқ талаффуз карданаш имкон надорад. Бинобар ин, талаба бояд тафовути байни 

овозҳои дар овони кӯдакӣ, дар муҳити хона касб кардаю овозҳои зимни омӯзиши забони адабӣ 

шунидаашро ҳис карда тавонад. Душвории таълими талаффузи адабӣ дар муҳити лаҳҷа маҳз 

ҳамин аст, ки тариқи овозии лаҳҷаву забони адабӣ, аз ҳамдигар фарқ кунанд ҳам, асосан 

ягонагии диалектикӣ доранд. Ин ягонагии зоҳирӣ талаффузро халалдор мекунад. Овозҳои забони 

адабӣ аз овозҳи шева бо тарз ва ҷои талаффуз фарқ мекунанд. Тамоилоти гуногуни талаффуз то 

мавриди таъкиди мунтазам қарор нагирифтаву гӯши талаба ба он одат накарда бошад, ба роҳ 

мондани талаффузи адабӣ душвор аст. Малакаи шунавоии талабагонро зоҳир кардан зарураст, то 

ки воҳидҳои овозии забонро ҳис карда, такроран талаффуз сохта тавонанд. Забони тоҷикӣ дорои 

шеваҳои бисёре мебошад. Фарқияти онҳо дар ҳамаи бахшҳои забон мушоҳида мешавад, лекин ин 

Агар нутқи мусоҳибон бо калимаҳои 

шевагию лаҳҷавӣ олуда бошад, мубодилаи 

афкор дар байни онҳо мушкил мешавад. 

Бинобар ин, дар мактаб ҳангоми таълиму 

тарбия, истифодаи нутқи омехта бо ин 

гуна калимаҳо роиҷ нест, чунки дарк 

намудани мундариҷаи дарс мушкил мегардад 

ва қимати бадеии он паст мешавад. 

Ғайр аз ин, нутқи лаҳҷавӣ то даме дар 

назари хонанда муқаррарӣ менамояд, ки агар 

вай дар деҳаи худаш бошад. Ҳамин ки аз 

зодгоҳаш берун рафту аз муҳити лаҳҷаи худ 

баромад, маҳдудияти нутқи лаҳҷавии худро 

бараъло ҳис мекунад. 
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тафовут дар қисми фонетика аз ҳама бештар аён мегардад ва нисбат ба талаффузи адабӣ 

муқовифати сахт ҳам нишон медиҳад. Мувофиқи тасдиқи забоншиносон, лаҳҷаҳои шимол шаш 

овози садонок доранд: - И, Э, А, О, У, Ӯ. 

Тамоман хели дигари садонокҳоро дар лаҳҷаи ҷануб вомехӯрем. Дар ин ҷо онҳо миқдоран 6-

то бошанд ҳам, бо садонокҳои лаҳҷаҳои шимол мутобиқ намеоянд. Чунончи, овози “ӯ” дар ҷануб 

тамоман вуҷуд надорад. Дар ҷануби шарқӣ, дар шеваи Дарвоз 8 садонокро мушоҳида мекунем. 

Лаҳҷаҳои тоҷикӣ аз ҷиҳати овозҳои ҳамсадо низ дар байни худ фарқ мекунанд. Унсурҳои лаҳҷа, 

ки дар ҷараёни гуфтугӯ ҳамроҳ мешаванд, дигар маъноҳоро номафҳум мегардонанд. Дар ин 

маврид ду хато – яке хатои фонетикӣ, дигаре хатои овозӣ ба амал меояд. Агар хатои фонетикӣ 

гӯшхарош бошад, хатои овозӣ маънои калимаро тағйир медиҳад. Дар дарси забон, дар боби 

фонетика таълими талаффузи овозҳои садонок ва ҳамсадоро дар шакли зерин ба роҳ мондан 

беҳтару муфидтар аст: 

1. Ошноӣ бо қоидаҳои талаффузи овозҳо аз рӯи дараҷа, қатор, иштироки лабҳо ва ҷою тарзи 

талаффуз. 

2. Шинос кардани хонандагон бо талаффузи овозҳои нутқи адабӣ ва лаҳҷа ба тариқи 

муқоиса. 

3. Гӯш кардани нутқи омӯзгор ва ё матни адабӣ дар сабти овозӣ (бо истифодаи компютер). 

4. Баъди нутқи омӯзгор бо тақлид ба ӯ талаффуз кардани калима, ибора ва ҷумла. 

5. Аҳлона гӯш кардани сабти овози хониши адабии ҳунарпешаҳои маъруфи санъат ва 

таҳлили фонетикии онҳо. 

6. Назорати доимӣ ба нутқи хонандаҳо дар мактаб ва берун аз он. 

7. Ба талаффузи якдигар назорат кардани худи хонандагон. 

8. Вобаста ба китобҳои бадеӣ, тамошои кинофилмҳо, намоишҳои видеоӣ, спектаклҳо ташкил 

кардани мусоҳибаи талабагон. 

Чун ин тадбирҳои омӯзгор аз тарафи шогирдон қабул шуда, дар хазинаи дониши онҳо 

мустаҳкам ҷой гирифтанд, ба таҳлили орфоэпӣ (талаффузи дуруст) ва хондани матнҳои гуногун 

шуруъ кардан мувофиқи матлаб мебошад. Барои мустаҳкам кардани малакаҳои ҳосилшуда 

порчаҳои насрию назмиро аз ёд кардани хонанда манфиатбахш мебошад. Ҳикояҳои мавзуӣ 

супориш дода, талаб кардани нақли онҳо низ бамаврид аст. Калимаҳои мушкилталаффузро ба 

рӯйхат гирифта, таҳлил бояд кард. Ғайр аз ин, дар мактаб ҳар рӯз гӯш кардани сабтҳои 

компютерии нутқи адабиро ташкил кардан лозим аст. Сабти овозии спектаклҳоро гӯш кардан ва 

дар ин замина шабҳои адабӣ гузаронидан хеле баманфиат хоҳад буд. Вохӯрӣ бо устодони 

санъати суханро ташкил кардан ва ё дар сабти видеоӣ гӯш кардани нутқи онҳо хуб аст. Ҳама 

гуна гӯшкуниҳо ва такроран талаффуз кардани суханҳои шунида боиси тақлид кардан ба 

талаффузи адабӣ мегардад, ки ин айни муддаост. Пайваста дар муҳити талаффузи адабӣ нигоҳ 

доштани мактабиён мувофиқи мақсад аст. Ба ин гуна, муҳаббати бепоёнро дар дили хонадагон 

нисбат ба забони адабии тоҷикӣ пайдо кардану рушд бахшидан мумкин мебошад. Ғайр аз ин, 

талабагон нутқи намунавии тоҷикиро мешунаванд, гӯшашон ба ин одат мекунад ва ҳам бо 

офаридаҳои санъати суханварии театрӣ ошно мешаванд.  

Масъалаи нутқ ва талаффуз бояд дар тамоми давраи таҳсили талаба дар мактаб дар мадди 

назари устодон бошад. Устодони корозмуда бояд ҳамеша барои нигоҳ доштани тозагии забон 

ҷидду ҷаҳд намоянд. Омилҳои асосии кор вобаста ба талаффуз ва нутқи адабӣ набояд лаҳзае 

фаромӯш шаванд. Яъне кори мунтазам, мураттаб ва бефосилаю пайваста дар 

ин самт мебояд. Пеш аз ҳама, нутқи омӯзгор бояд нутқи адабӣ ва ҷолибу 

таъсирбахш бошад. Равонию ширинии забони тоҷикиро ба ҷилва овардан 

вазифаи ҳар омӯзгор аст. Бояд шогирдон ҳамеша мафтуни ҳусни каломи 

устоди худ бошанд, ба ӯ тақлид кунанд. 

Гулнора АМИНОВА – 

 омӯзгори Гимназияи №2, 

шаҳри Душанбе 
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ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ 

 

ТАРЗҲОИ ГУНОГУНИ 

ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО 
  

 Ҳангоми омӯзиши курси математикаи 

мактабӣ, ҳалли масъалаҳо воситаи муҳимми 

дар хонандагон ҳосил кунонидани асосҳои 

дониши математикӣ, ташаккулдиҳандаи 

маҳорату малакаи онҳо ба ҳисоб меравад. Ба 

воситаи масъалаҳалкунӣ хонандагон 

метавонанд ба пурра ё нопурра будани 

нишондодҳои математикии назариявиашон 

баҳо диҳанд. Ба он муваффақ шудан лозим 

аст, ки хонандагон масъалаҳоро ҳаматарафа омӯхта, маълум ё номаълумҳоро ҷудо кунанд; 

барқарории муносибати байни элементҳои масъалаҳоро ба ҷо овардан зарур аст. Хонандагон 

бояд тарзҳои гуногуни ҳалли масъалаҳоро ҷустуҷӯ карда, эҷодкории худро нишон диҳанд ва 

мувофиқашро интихоб кунанд. Одатан, масъалаҳо ба гӯруҳҳои стандартӣ ва ғайристандартӣ ҷудо 

мешаванд. Масъалаҳои стандартӣ роҳу тарзҳои 

муайяни ҳалкунӣ доранду масъалаҳои 

ғайристандартӣ бошанд, аз ин роҳҳои 

маҳруманд. Зеро ҳалли онҳо нисбатан душвор 

буда, аз омӯзгор ва хонандагон қобилияту 

маҳорати эҷодиро талаб мекунанд. 

 Агар хонанда дарки мантиқии масъаларо 

нафаҳмад ё онро таҳлил карда натавонад, он гоҳ 

ҳалли он барои хонанда душвор меафтад. Чунин 

падида, давр ва таълимгоҳҳо дар таълими 

математика бештар ба назар мерасад. Яъне, 

хонанда ба таҳлили мантиқӣ ва мазмуни ҷумла 

сарфаҳм нарафта, аксар вақт лол меноманд, ки 

масъаларо ҳал карда наметавонад. Одатан чунин эродҳо ҳангоми ҳалли машқҳои такрорӣ ё ҳал 

кардани боби охирини китобҳои дарсӣ, ки “Мисолу маъалаҳои ҳаллашон нисбатан душвортар” 

доранд, пайдо мешавад. 

 Чи тавре ки маълум аст, ҳар як масъала асосан чанд паҳлуро дар бар мегирад: шарти 

масъала, дарки масъала, талаботи масъала, таълили масъала, тасвири масъала, ҳалли масъала, 

ҷавоби масъала. Аммо баёнотеро, ки шарти онҳо қимати маълуми бузургиҳо нестанд ва ёфтани 

қимати онҳо талаб карда мешавад, масъала меноманд. Вале ин таърифи пурраи масъала шуда 

наметавонад, зеро масъала бисёрмаъно буда, то ҳол таърифи пурраи стандартии он вуҷуд 

надорад. Мазмуни масъаларо нигоҳ дошта, онро дар шаклҳои гуногун пешниҳод кардан мумкин 

аст, ки он модел ё ҷузъҳои масъала ба ҳисоб меравад.  

 Акнун ба ҳалли якчанд масъала сар мекунем. 

 Масъалаи 1. Хонандаи синфи 6-ум барои дастархони наврӯзӣ 70 дона себу нок овард. 

Миқдори себ нисбат ба миқдори нок 6 дона зиётар буд. Дар дастархони наврӯзӣ чанд дона себ ва 

чанд дона нок буд? 

Дар таълими математика ҳалли 

масъала мавқеи махсус дошта, ҳар 

масъаларо ба мақсади инкишофи 

тафаккури мантиқии хонандагон, васеъ 

намудани ҷаҳонбинии илмии онҳо тартиб 

медиҳанд ва ҳал мекунанд. Дар ин раванд 

масъалаҳое, ки худи хонандагон дар 

равиши дарсҳои математика тартиб 

медиҳанд, истисно нест. Тартиби 

масъала, гуфтан мумкин, ки раванди 

эҷодкории хонандагон буда, воситаи 

баланд бардоштан самаранокии таълими 

математика маҳсуб меёбад. Ин талаботи 

замони муосир ва бархӯрд ба фан мебошад. 
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 Ҳал. Тарзи якум. Агар миқдори нок ба миқдори себ баробар мебуд, он гоҳ миқдори умумӣ 

6 дона зиёд, яъне 76 дона мешуд, ки онро ба ду тақсим намоем, миқдори себ маълум мешавад, 

яъне 76:2=38 дона себ будааст. Пас миқдори нок ба 38-6=32 ё 70-38=32 дона баробар будааст.  

 Санҷиш. 38+32=70, 38-32=6. 

 Ба монанди ҳамин, агар миқдори нок ба миқдори себ баробар мебуд, он гоҳ миқдори 

умумии 6 дона кам, яъне 64 дона мешуд, ки онро ба 2 тақсим намоем, миқдори нокҳо мебарояд, 

яъне 64:2=32 дона нок будааст. Пас миқдори себҳо ба 32+6=38 ё 70-32=38 баробар аст. Ба тарзи 

ҳал нақшаи зерин низ мувофиқат мекунад. Миқдори себу нокро бо порчаҳо тасвир мекунем: 

А  Б 6 дона  С 

 

D  E 

 

Маълум аст, ки миқдори умумии себу нок ба дучанди миқдори нок ва боз 6 дона баробар аст. 

Агар 6-ро аз 70 тарҳ карда, натиҷаро ба 2 тақсим кунем, миқдори нок ҳосил мешавад ва ғайра. 

Тарзи дуюм. Порчаи DE-ро бо х ишора мекунем, он гоҳ порчаи AC ба x+6 баробар мешавад. 

Азбаски АС+DE=70 аст, бинобар ин, (х+6)+x=70 мешавад. Аз ин ҷо 2х+6=70, 2х=70-6, 2х=64, 

х=64:2, х=32 мешавад, ки ин миқдори нокҳо мебошад. Пас, миқдори себҳо 32+6=38 будааст. 

 Масъалаи 2. Суммаи ду адад ба 36 ва ба 4 баробар аст. Ин ададҳоро ёбед. 

 Ҳал. Тарзи якум. Мувофиқи шарти масъала як адад назар ба адади дигар 4 воҳид зиёд аст. 

Бинобар ин, агар сифр гирем, он гоҳ адад ба чор воҳид зиёд ва ба 40 (36+4=40) баробар мешавад, 

ки онро ба 2 тақсим кунем, адади калон мебарояд, яъне 40:2=20. Пас, адади калон ба 20 ва адади 

хурд ба 20-4, яъне ба 16 баробар мешавад.  

 Санҷиш: 20+16=36, 20-16=4 

 Тарзи дуюм. Адади хурдро бо х ишора мекунем. Дар ин маврид адади калон ба (х+4) 

баробар мешавад, ки суммаи онҳо ба 36 баробар аст, яъне х+(х+4)=3. Аз ин ҷо 2х=36-4, х=32:2, 

х= 16 ва х+4=16+4=20 мебарояд. Мо метавонистем, ки адади калонро бо х ишора мекунему 

раванди ҳалро давом диҳем. 

 Масъалаи 3. Оё як тангаи 3-сомониро ба 25 дона тангаҳои 10 ва 20-дирама иваз кардан 

мумкин аст? 

 Ҳал. Тарзи дуюм. Азбаски ченакҳои пул гуногунанд, онҳоро ба як ченак мегардонем. 3 

сомонӣ ба 300 дирам баробар аст. Агар шумораи тангаҳои 10 дирам бо х ишора мекунем, он гоҳ 

шумораи тангаҳои 20-дирамӣ ба (25 х) баробар мешавад. Пас, мувофиқи шарти масъала соҳиби 

муодилаи 10 х+(25-x)*20=300 мешавем. Ҳамаи ҷузъҳои муодиларо ба 10 тақсим намуда, 

муодилаи х+(25-х)*2=30-ро ҳосил мекунем. Дар ин ҷо қавсро кушода, х+50-20х=30 соҳиб 

мешавем, ки ҳаллаш х=20 мебошад. Пас, миқдори тангаҳои 10- дирамӣ 20-то ва тангаҳои 20-

дирамӣ? Мебарояд. 

 Санҷиш. 20*10+5*20=200+100=300. Пас, масъала ҳал карда шудааст. 

 Ҳал. Тарзи дуюм. Агар ҳамаи 25 дона танга аз тангаҳои 10-дирамӣ иборат бошад, он гоҳ 

ҳамаи пули мавҷудбуда 25*10=250 баробар мешавад, ки ин аз пули мавҷуда, 300-250=50 кам аст. 

Ин фарқ дар натиҷаи як миқдор тангаҳои 20-дирамӣ ва 10-дирамӣ баробар аст. Бинобар ин, 

50:10=5 шумораи тангаҳои 20-дирамӣ аст. Дар ҳақиқат 5 дона тангаҳои 10-дирамиро ба 5 дона 

тангаҳои 10-дирамӣ иваз мекунем, фарқ 50 дирам мешавад. 

 Акнун ҳамаи 25 дона танга 20 тангаҳои 20-дирамӣ иваз фарз карда, масъаларо худатон ҳал 

кунед. 

 Масъалаи 4. Масофаи байни ду бандари дарё 45 км аст. Ин масофаро заврақ ба самти 

ҷараёни об дар 1,5 соат ва ба муқобили самти ҷараёни об дар 2,25 соат тай мекунад. Суръати 

ҷараёни об ва суръати заврақ дар оби ором ба чанд баробар аст? 
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 Ҳал. Тарзи якум. Суръати заврақ ба самти ҷараён 45км:1,5 соат =30 км/соат ба самти 

муқобили ҷараён 45км:2,25 соат =20 км соат аст. Ними фарқи ин суръатҳо ба суръати ҷараёни об 

баробар аст (30-20):2=5, яъне суръати ҷараён 5км/соат будааст. Пас, суръати заврақ дар оби ором 

30-5=25 км/соат баробар аст. 

 Тарзи дуюм. Суръати ҷараёни обро ба х ишорат мекунем. Азбаски суръати заврақ ба самти 

ҷараён 45 км:1,5 соат=30 км/соат аст, суръати он дар оби ором (30-х) км/соат аст ва суръати 

заврақ ба муқобили самти ҷараён ба (30-х)-х, яъне ба (30-2х)км соат баробар мешавад. Аз ин рӯ, 

(30-2х)*2,25 км масофаи самти ҷараён тайкардаи заврақ мебошад, яъне ба 45 баробар аст: 

(30-2х)*2,25=45 

30-2х=45:2,25 

30-2х=20 

-2х=20-30  

-2х=-10  

х=5 

 Пас, суръати ҷараёни об 5 км/соат ва суръати заврақ дар оби ором 30-х=30-5=25, яъне 25 

км/соат будааст. 

Масъалаи 5. Суммаи рақамҳои адади 2-рақама ба 11 баробар аст. Агар ба ин адади 63 ҷамъ 

карда шавад. Адади дурақама ҳосил мешавад, ки он аз рақамҳои адади аввал бо иваз карда 

шудани ҷойи рақамҳо таркиб ёфтааст. Он ададро ёбед. 

Ҳал. Рақами воҳиди адади дурақамаи матлубро бо х ишора мекунем. Он гоҳ рақами даҳиаш 

(11-х) ва адади аввала дар намуди (11-х)*10+х тасвир мешавад. Адади бо тартиби баръакс ҳамон 

рақамҳо навишташуда 10х+(11-х) мешавад. Пас, (11-х)*10+х+63=10х+(11-х) муодилаи ҳалли 

масъалаи мо мебошад. Қавсҳоро кушода узвҳои монандро ислоҳ мекунем: 110-

10х+х+63=10х+11-х, 173-9х=9х+11. Аз ин ҷо, -9x-9х=11-173 ва -18х=-162, 18х=162х=162:18=9 

ҳосил мешавад, яъне рақами воҳиди он адад ба 9 баробар будааст. Пас, рақами даҳиаш 11-х=11-

9=2 ва худи адади матлуб 29 мебарояд. 

Санҷиш. 29+63=92. Масъала дуруст ҳал карда шудааст. 

 Масъалаи 6. Кореро бригадаи якум дар 18 рӯз ва бригадаи дуюм дар 24 рӯз тамом карда 

метавонанд. Ҳар ду бригада дар як вақт ба кор сар карданд. Вале, баъди чанд рӯз бригадаи 

дуюмро ба дигар қитъа гузарониданд ва бригадаи якум кори боқимондаро дар 4 рӯз тамом кард. 

Бригадаи якум чанд рӯз кор кард? 

 Ҳал. Рӯзҳои кории бригадаи якумро ишора мекунем. Он гоҳ ҳар ду бригада якҷоя (x-4) рӯз 

кор кард. Бригадаи якум дар як рӯз  ҳиссаи тамоми корро ва бригадаи дуюм дар як рӯз  

ҳиссаи корро иҷро мекунад. Пас, ҳар ду бригада дар 1 рӯз ( + ) ё  ҳиссаи корро иҷро 

мекунанд. Онҳо дар (х-4) рӯзи кори якҷоя  *(х-4) ҳиссаи корро сомон медиҳанд. Бригадаи якум 

бошад, дар 4 рӯзи танҳоӣ *4, яъне  ҳиссаи корро иҷро мекунанд, ки бо ҳамин тамоми кор, як 

ҳиссаи пурра иҷро мекунанд. Ҳамин тавр, мо соҳиби муодилаи *(х-4)+ =1 мешавем, ки 

ҳаллаш х=12 мебошад. Ҳамин тариқ, бригадаи якум 12 рӯз ва бригадаи дуюм 8 рӯз кор кардааст.  

 Санҷиш. Бригадаи якум дар 12 рӯз *12 ва бригадаи дуюм дар 8 рӯз *8 ҳиссаи корро 

иҷро кардаанд ва суммаи *12+ *8 бояд ба 1 боробар шавад. Дар ҳақиқат *12 = =  , *8=  

ва + =1 мешавад. Пас, масъала дуруст ҳал карда шудааст. 

Ҷамила МАРОДБЕКОВА –  

 омӯзгори мактаби №26,  

ноҳияи Роштқалъа 
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ЗАБОНШИНОСӢ  
 

 

МУХОТАБ ДАР 

АШЪОРИ МИРЗО 

ТУРСУНЗОДА 
 
Ҳатто дар адабиёти классикӣ, дар баъзе 

асарҳои панду ахлоқӣ ҳар як фикри нав бо 

мухотабе, ки мазмуни амру хоҳишро ифода 

мекунад, оғоз мегардад. Аз ҷумла, дар «Дастур-

ул-мулук»-и Самандархоҷаи Тирмизӣ ҳар 

ҳикмати нав бо мухотаби «азизи ман» шуруъ 

мешавад: «Азизи ман, тарбияти аҳли басорат 

кимиёест, ки хоки тираро зари соф бисозад ва 

санги ноқисро гавҳари комил гардонад…». 

Сарчашмаи нисбатан мукаммал дар ин бобат ҳамоно «Грамматикаи забони адабии ҳозираи 

тоҷик» аст ва қисмати «Мухотаб»-ро устоди равоншод Ф. Зикриёев таълиф кардаанд. Дар он 

мухотаб чунин тавзеҳ шудааст: «Вазифаи 

асосии мухотаб аниқу равшан кардани объект 

(шахс, предмет, мафҳумҳои 

предметонидашуда) аст, ки нутқ ба он 

нигаронида мешавад...». Мухотаб вазифаҳои 

гуногуни услубиро низ иҷро мекунад ва ба 

андешаи забоншинос Г.Ризоева, «Воҳидҳои 

забонӣ дар мавқеи мухотаб вазифаҳои 

иловагии мухталифро иҷро мекунанд: онҳо 

мухотаби (адресат) нутқро муайян мекунанд, 

таваҷҷуҳи онро ҷалб менамоянд, онро тавсиф 

мекунанд ва муносибати гӯяндаро ифода 

мекунанд». Азбаски мавқеъ ва аҳамияти наҳвию услубии мухотаб танҳо дар матн – ҷумлаҳо 

зуҳур мекунад, таҳлил ва баррасии ҳамҷояи онҳо ба мақсад мувофиқ аст. Тавре ки мухотаб дар 

наср фаровон ба кор меравад, дар назм, хосатан, ашъори шоирони муосир низ аз он камтар нест. 

Дар ин маврид шоири ҷаҳоншумули тоҷик, Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода дар 

истифодаи мухотаб пешдаст аст. Мухотаби шоир, аксаран, навозишу эҳтиром, даъвату таъкидро 

ифода карда, сарахбори як қатор шеъру достонҳои шоирро ташкил додааст: 

Ҷони ширин, ин қадар ҷангам макун, 

Ин қадар беҳуда дилтангам макун. 

Дар баробари ин, дар ашъори шоир мухотаб бештар бо ҷумлаҳои амрию хитобӣ омада, 

баъди зикри мухотаби худ қаҳрамони лирикӣ амру даъвати хешро баён мекунад ва чида шудани 

онҳо оҳанги махсуси ҷумлаҳоро ба вуҷуд меорад: 

Салом, эй шоҳбайти шеъри шоир, 

Салом, эй достони халқ, Қодир! 

Салом, эй пешоҳанги далерон, 

Сароғози сипоҳи ҷонсупорон. 

Дар илми наҳв гурӯҳҳои алоҳидаи 

калимаҳо мавҷуданд, ки ба ҷумла 

маъноҳои иловагӣ зам намуда, 

муносибатҳои мухталифи 

объективию субъективиро ифода 

мекунанд. Дар баробари аъзои 

истисноӣ, воҳидҳои тавзеҳӣ, воҳидҳои 

туфайлии ҷумла, мухотаб низ ба 

аъзои иловагии ҷумла дохил мешавад. 

Мухотаб дар нутқи шифоҳӣ ва 

китобӣ серистеъмол аст. Агар маводи 

адабиёти классикии форсии тоҷикиро 

бо маводи адабиёти давраи муосир 

муқоиса кунем, мухотаб аз ҷиҳати 

тарзи баён ва таркиби ифода аз ҳам 

фарқ мекунад.  
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Аз ҷиҳати маъно ва муҳтаво мухотабҳои ашъори шоирро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин 

аст: мухотабҳои шахсӣ ва ғайришахсӣ. Аз шумораи умумии маводи ҷамъомадаи ашъори  

Мирзо Турсунзода, қисмати бештарро мухотабҳои шахсӣ ташкил медиҳанд. Аз 30  

мухотаби достони «Писари Ватан» 25 ададашро ташкил кардани мухотабҳои ифодакунандаи 

шахс собитгари серистеъмолии мухотабҳои гурӯҳи аввал аст. Мухотабҳои шахсӣ бо маъниҳои  

зерин ба кор рафтаанд: 

а) исмҳои шахсии муайян. Ин навъ мухотабҳо, асосан, номи қаҳрамонҳои достони шои 

Қодир, Микола, Саодат, Тара-Чандри, Ҳасан, Садаф… мебошад. 

Ҷавобаш дод: - Қодирҷон, чӣ гӯям, 

Ба ҷуз хурсандиат чизе наҷӯям. 

б) истилоҳоти хешутаборӣ ва калимаҳои ифодакунандаи иззату эҳтиром. Ба ин даста 

метавон мухотабҳои модар, падарҷон ва писарҷонро ном бурд, ки онҳо такроран зиёд мавриди 

баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. Онҳо бевосита муносибати байни аъзои оиларо ифода 

мекунанд. Ҳамзамон, дар фарҳанги миллии тоҷикон шахсони ғайрро низ аз рӯйи иззату эҳтиром 

бо мухотабҳои писарам, додарам, фарзанд, падарҷон ном мегиранд ва дар осори шоир ин 

тобишҳои маъноӣ низ дар баробари маъноҳои аслӣ ба назар мерасад: 

Ту озодӣ, писарҷонам, ту озод! 

Туро мурғи саодат бол бикшод. 

Ё: 

– Писарҳоям! Ватан зери хатар шуд, 

Ба мо Гитлери нокас ҳамлавар шуд. 

Ба ғайр аз ин, як қатор мафҳумҳои эҳтирому иззатро ифодакунанда, ба монанди рафиқ, 

дӯст, ҷӯра дар ашъори Мирзо Турсунзода кам нестанд ва ба гуфтаи Б. Бобоҷонова, «Мухотаб як 

ҷузъи ифодаи муносибати субъективӣ буда (алалхусус, дар ифодаи эҳтиром), дар сурат 

гирифтани нутқи шифоҳии ҳамсуҳбатон мусоидат менамояд». 

в) калимаҳои ифодакунандаи касбу кор ва машғулияти доимии инсонҳо: раққосаи 

даврон, машкоб, нонвой, ҳезумфурӯш, доктор, аробакаш, саройбон: 

– Ман шуморо шинохтам, доктор, 

Роҳи Тирмизро ба ёд оред. 

Ё: 

Омад овоз аз қафои сараш 

– Ист як дам, аробакаш, маштоб!  

г) калимаҳои ифодакунандаи синну сол: 

Ман ба роҳи худам, ту ба роҳи худ, 

Машав аз ман, йигит, домангир. 

ғ) калимаҳои ифодакунандаи ҳиссиёту ҳаяҷони мусбат ва манфии соҳиби нутқ:  

Ҳакими меҳрубон, бас ранҷ дидед, 

Барои ман азиятҳо кашидед. 

Ё: 

Метавонӣ, ки боз, эй дайду, 

Сафаратро давом бинмоӣ. 

Гурӯҳи дуюм мухотабҳои ғайришахсӣ буда, чунин гурӯҳҳои луғавию маъноиро фаро 

мегиранд:  

а) номи ҳайвонот: Ин навъ мухотаб танҳо дар достони «Ҳасани аробакаш» ба назар мерсад, 

ки қаҳрамони асосии достон ба аспаш бо тарзҳои гуногун муроҷиат мекунад: асп, ҷонвар: 

Гуфт: «Эй аспи ман, саманди ман, 

Дӯсти бегумони ман ҳастӣ». 

б) номи мавзеъҳои табиию ҷуғрофӣ: 
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Видоъ, эй даштҳо, эй лолазорон! 

Видоъ, эй наҳру ҷӯҳои зарафшон! 

Видоъ, эй дӯстони беҳтар аз ҷон! 

Видоъ, эй дилбарам, рафтам ба майдон! 

 

Ё: 

Рӯди ман, олам дигар шуд, ту ҳамон астӣ, ҳамон, 

Сарзаминат пурсамар шуд, ту ҳамон астӣ, ҳамон. 

в) калимаҳои мансуб ба вақту замон:  

Даври ман, даври ҳунар шуд, ту ҳамон астӣ, ҳамон, 

Дидаю дил пуршарар шуд, ту ҳамон астӣ, ҳамон. 

Ё: 

Шиквае аз ту надорам, асри ман, 

Чун туӣ омӯзгорам, асри ман. 

г) арзишҳои маънавӣ: 

– Ватан! – мегуфту сар то пой месӯхт, 

Ватанро бо муҳаббат чашм медӯхт. 

Аз назари фарогирии воҳидҳои наҳвӣ мухотабҳои осори таҳлилӣ боз ба 3 даста қисмат 

мешаванд:  

а) Бо як калима ифода кардани муроҷиат, асосан, ҳангоми зикри қаҳрамонҳои муайян ва 

дар ҷараёни нутқи муқаррарӣ ва гоҳо дар ҷумлаҳои хитобӣ ба қайд гирифта шуд (Қодир, падар, 

модар, Саодат, Ватан). 

б) Бо таркибҳо, аксаран бо нидои эй ва як ё якчанд калимаи мустақили дигар мухотабро ном 

бурдан дар ҷумлаҳои хитобӣ, ки бо як ҳиссиёту ҳаяҷон, бо интонатсияи баланд садо медиҳад, 

зиёдтар оварда шудааст (эй зафарманд, эй дилором, эй ҳимояткор, эй озодакас, эй дӯсти ман, эй 

ҷӯра, эй ту оворагаштаи ду ҷаҳон, эй сайёҳи ҳинди кобулӣ):   

Ба Қодир баъд аз он гуфто ҷавонмард, 

Ки: – Эй бо ман шарики шодию дард!  

Дар баъзе маврид худи вожаи эй низ мубтадои ба шахс нигаронидашуда буда, дар муайян 

намудани мавқеи он дар ҷумла аломати вергул нақши бориз дорад. Дар байти зерин агар ин 

аломат қайд нагардад, тамоми мисраъ: Эй дар меҳнатӣ аз ман ту боло ба мубтадо табдил меёбад, 

вале бо бандаки хабарии шахси дуюми танҳо (-ӣ) омадани калимаи меҳнат ба ин имконият 

намедиҳад. Бинобар ин, худи вожаи эй вазифаи мубтадоро иҷро кардааст: 

Ба одам гуфт оби мавҷи дарё, 

Ки: «Эй, дар меҳнатӣ аз ман ту боло…» 

в) Бо ибораҳои озоди синтаксисӣ низ дар ашъори Мирзо Турсунзода мухотабҳо оварда 

шудаанд: далери ман, ҷони бобо:  

Маро рӯзе ҳикоят кард бобо, 

Ки бишнав, ҷони бобо, қиссаеро. 

Хулоса, истифодаи бамавқеъ ва мавридшиносонаи мухотаб дар ашъори устод Мирзо 

Турсунзода дар баробари иҷрои вазифаҳои муайяни услубӣ барои таъсирнок ва мустақим сурат 

гирифтани андешаҳои муаллиф ва хонанда мусоидат кардааст.  

Гулноза АБДУЛЛОЕВА — 

омӯзгори МТДМХБ-и  

ноҳияи Бобоҷон Ғафуров
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ФИЗИКА 
 

ТЕСТ – НАВЪЕ АЗ 

САНҶИШИ ДОНИШИ 

ХОНАНДА 
(Дар мисоли физика барои синфи 9) 

 

Чӣ қадаре ки дар корҳои санҷишӣ 

шумораи вариантҳо зиёд бошад, он ба 

хонандагон имконият медиҳад, ки дар як миз 

нишаста, супоришҳоро мустақилона иҷро намоянд. Аз ин рӯ, омӯзгор метавонад, ки дар асоси 

ҳамаи мавзуъҳои китоби дарсӣ тестҳо тартиб дода, ҳар ҳафта ва ё ҳар моҳ дониши хонандагонро 

санҷад. 

Яке аз фанҳои шавқоваре, ки танҳо дар асоси як мисол, ҳодиса, бузургӣ ё формулаи он (бо 

андаке тағйирот) метавон даҳҳо намунаҳои тестӣ тартиб дод, физика мебошад. Аз ин рӯ, дар 

матлаби мазкур барои кумак ба омӯзгорони ҷавон ва инчунин, алоқамандони физика беш аз 60 

намунаи тестҳоро дар асоси китоби дарсии физикаи синфи 9-ум пешниҳод намудем. Ва инак, 

намунаи саволномаҳои тестиро пешкаш менамоем, ки омӯзгорони фанни физика метавонанд аз 

он истифода баранд: 

1. Басомади лаппиш аз рӯйи кадом 

формула муайян карда мешавад? 

А) ; Б) ; В) ; Г)  

2. Ҷисм дар 5 с 20 маротиба мелаппад. 

Басомади лаппишро ёбед. 

А) 3 Ҳс; Б) 4 Ҳс; В) 5 Ҳс; Г) 6 Ҳс. 

3. Лаппишҳое, ки бо гузашти вақт 

амплитудаашон кам мешавад, чӣ гуна 

лаппишҳоянд? 

А) Хомӯшшаванда; Б) Хусусӣ; В) Озод; 

Г) Маҷбурӣ. 

4. Басомади хусусии лаппиши механикии ҷисми лаппанда бо кадом андоза муайян карда 
мешавад? 

А) Бо андозаи геометрӣ ва хосияти чандирии он; Б) Бо хосияти пластикии ҷисм ва андозаи 

геометрӣ; В) Бо қувваи соиш; Г) Бо қувваи вазнинӣ. 

5. Лаппишҳои ултрасадои басомадашон як миллиард ҳертсро бори аввал кӣ ҳосил кардааст? 

А) И.Курчатов; Б) С.Соколов; В) Лодигин; Г) Ланисевен. 

6. Гидролокатсия аз тарафи кадом олим ихтироъ карда шудааст? 

А) С.Соколов; Б) Лодигин; В) Ланисевен; Г) И.Курчатов. 

7. Бори нӯги пружин 24 лаппишро дар 2 дақиқа иҷро мекунад. Даври лаппишро ҳисоб кунед. 

А) 2 с; Б) 3 с; В) 4 с; Г) 5 с. 

8. Формулаи дарозии мавҷ кадом аст? 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

9. Дар сатҳи оби кӯл мавҷ бо суръати 8 м/с паҳн мешавад. Агар дарозии мавҷ 4 м бошад, 

давр ва басомади лаппишро муайян кунед. 

А) 0,5 с ва 2 Ҳс; Б) 0,6 с ва 3 Ҳс; В) 0,4 с ва 2 Ҳс; Г) 0,3 с ва 4 Ҳс. 

Ҳар як омӯзгор ба хотири санҷидани 

сатҳи дониш ва дараҷаи азхуднамоии 

хонандагон бештар корҳоеро, ки аз як ва ё ду 

намуна (вариант) иборатанд, тартиб дода, 

дар ҳар дарс аз хонандагони санҷиш 

гирифта метавонад. Табиист, ки ин усули 

санҷиш сатҳи донишу малакаҳои 

хонандагонро дақиқ ошкор намекунад. 

Гузаронидани корҳои санҷишӣ он вақт 

самара мебахшанд, ки ҳангоми иҷрои он 

мустақилияти пурраи хонандагон таъмин 

карда шавад. 
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10. Аввалин маротиба суръати садо кай ва аз тарафи кадом олим (бо роҳи таҷрибавӣ) 
муайян карда шудааст? 

А) Х.Гюгенс, соли 1512; Б) Г.Ҳертс, соли 1600; В) Р.Бойл, соли 1625; Г) М.Мерсен, соли 

1636. 

11. Суръати садо аз чӣ вобастагӣ дорад? 

А) Дарозии мавҷ ва зичии муҳит; Б) Дарозии мавҷ ва фишор; В) Дарозии мавҷ ва суръати 

паҳншавии он; Г) Дарозии мавҷ ва ҳолати исти он. 

12. Агар андозаи манбаи садо аз дарозии мавҷи садои ҳосилшудаи он хурд бошад, мавҷи садо 

бо ҳамин равиш чӣ гуна паҳн мешавад? 

А) Шикаста; Б) Перпендикуляр; В) Ҳамвор; Г) Куравӣ. 

13. Масофа то монеае, ки садоро инъикос мекунад, 85 м аст. Одам акси садоро пас аз чанд 

вақт шунида метавонад? 

А) 0,3 с; Б) 0,4 с; В) 0,5 с; Г) 0,6 с. 

14. Дарозии мавҷ 15 м ва суръати он 6 м/с аст. Басомади мавҷро ёбед. 

А) 0,2 Ҳс; Б) 0,3 Ҳс; В) 0,4 Ҳс; Г) 0,5 Ҳс. 

15. Дарозии мавҷ 320 м ва даври лаппиш 25 с мебошад. Суръати паҳншавии мавҷро ҳисоб 

намоед. 
А) 10 м/с; Б) 12 м/с; В) 13 м/с; Г) 14 м/с. 

16. Даври лаппиш 2 с ва дарозии мавҷ 2 аст. Мавҷ дар оби кӯл бо кадом суръат паҳн 

мешавад? 

А) 1 м/с; Б) 2 м/с; В) 3 м/с; Г) 4 м/с. 

17. Агар фронти мавҷ курашакл бошад, нурҳо чӣ тавр равона мешаванд? 

А) Аз рӯйи хати рост; Б) Аз рӯйи троектория; В) Аз рӯйи радиус; Г) Аз рӯйи перпендикуляр. 

18. Формулаи энергияи пурраи раққосаки пружиниро нишон диҳед. 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

19. Як соли рӯшноӣ ба чанд метр баробар аст? 

А) 9,460·1015 м; Б) 8,370·1015 м; В) 10,425·1015 м; Г) 9,750·1015 м. 

20. Вақте ки ҷисм лаппиши гармоникӣ мекунад, қувва бояд ба кадом бузургӣ мутаносиб 

бошад? 

А) Амплитуда; Б) Даври лаппиш; В) Ҷойивазкунӣ; Г) Суръат. 

21. Формулаи даври лаппиши раққосаки математикиро нишон диҳед. 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

22. Раққосаки пружинӣ таҳти таъсири кадом қувваҳо лаппиш мекунад? 
А) Қувваи соиш; Б) Қувваи вазнинӣ; В) Қувваҳои чандирӣ ва соиш; Г) Қувваи чандирӣ. 

23. Мавҷҳое, ки дар онҳо лаппиш нисбат ба самти паҳншавии мавҷ перпендикуляр аст, чӣ 

ном доранд? 

А) Механикӣ; Б) Ҳамвор ва сферӣ; В) Арзӣ; Г) Тӯлӣ. 

24. Дар кадом ҳудуди басомад мавҷҳои механикӣ ҳиссиёти садоро ба вуҷуд меоранд? 

А) Аз 15 Ҳс то 30 000 Ҳс; Б) Аз 20 Ҳс поён; В) Аз 20 000 Ҳс боло; Г) Аз 20 Ҳс то 20 000 Ҳс. 

25. Басомади лаппиши ултрасадои афкандаи кӯршапарак ба чанд ҳертс баробар аст? 

А) Аз 15 000 то 20 000 Ҳс; Б) Аз 20 000 то 25 000 Ҳс; В) Аз 25 000 то 40 000 Ҳс; Г) Аз 25 000 

то 50 000 Ҳс. 

26. Садои мусиқӣ дорои чанд октава аст ва ҳар октава ба чанд тонҳои асосӣ тақсим 

мешавад? 

А) 4 октава ва 5 тони асосӣ; Б) 5 октава ва 6 тони асосӣ; В) 6 октава ва 9 тони асосӣ; Г) 8 

октава ва 7 тони асосӣ. 

27. Садои тӯп баъди 15 сонияи дидани афрӯзиш шунида шуд. Масофаи байни тӯп ва 

мушоҳида ба чанд метр баробар аст? 
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А) 4000 м; Б) 4500 м; В) 5000 м; Г) 5100 м. 

 

28. Агар металл нуқс дошта бошад, онро қабулкунаки ултрасадо ба қайд мегирад ё не? 

А) Мегирад; Б) Намегирад; В) Ҳам мегирад ва ҳам намегирад; Г) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд. 

29. Мавҷҳои электромагнитӣ чӣ гуна мавҷанд? 

А) Поляризатсияшуда; Б) Ҳамвор; В) Арзӣ; Г) Тӯлӣ. 

30. Дарозии мавҷи электромагнитиро барои басомади лаппиши 500 кҲс муайян намоед. 

А) 400 м; Б) 500 м; В) 600 м; Г) 700 м. 

31. Формулаи даври лаппиши контурро нишон диҳед. 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

32. Лампаи электронии сеэлектрода аз кадом қисмҳо иборат аст? 

А) Катод, анод, сими тафсиш, ғалтак; Б) Анод, катод, зарфи шишагӣ, диод; В) Диод, ғалтак, 

зарфи шишагӣ, анод; Г) Анод, тӯр, катод, сими тафсиш. 

33. Формулаи даври лаппиши мавҷи электромагнитии озодро нишон диҳед. 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

34. Массаи Заминро аз рӯйи кадом формула ҳисоб мекунанд? 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

35. Тавоноии трансформаториро муайян кунед, агар шиддаташ 120 В ва қувваи ҷараён дар 

он 1,25 А бошад. 

А) 104,5 Вт; Б) 105,4 Вт; В) 204,3 Вт; Г) 156,25 Вт. 

36. Шиддат дар печи якуми трансформатор 4 В ва дар печи дуюми он 220 В бошад, 

коэффитсиенти трансформатор ба чанд баробар мебошад? 

А) 51; Б) 52; В) 53; Г) 55. 

37. Масофа аз Замин то Офтоб 150 000 000 км мебошад. Рӯшноӣ аз Офтоб дар чанд вақт 

то Замин омада мерасад? 

А) 300 с; Б) 400 с; В) 500 с; Г) 600 с. 

38. Суръати рӯшноиро аввалин маротиба кадом олим чен (бо усули астрономӣ) кардааст? 

А) О.Рёмер; Б) И.Физо; В) В.Майкелсон; Г) Г.Френел. 

39. Кадом формула робитаи қонунҳои якум ва дуюми равшаниро муқаррар менамояд? 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

40. Лампаи электрӣ дар ду дақиқа 240 Ҷ энергияи рӯшноӣ меафканад. Сели пурраи лампаи 

электриро бо воҳиди тавоноӣ муайян намоед. 

А) 2 Вт; Б) 2,5 Вт; В) 12 Вт; Г) 4 Вт. 

40. Лампаи электрӣ дар ду дақиқа 240 Ҷ энергияи рӯшноӣ меафканад. Сели пурраи лампаи 
электриро бо воҳиди тавоноӣ муайян намоед. 

А) 2 Вт; Б) 2,5 Вт; В) 12 Вт; Г) 4 Вт. 

41. Агар бо ҳарфҳои сурх бо шишаи сабз нигоҳ кунем, ҳарфҳо бо кадом ранг метобанд? 

А) Сабз; Б) Сурх; В) Сиёҳ; Г) Кабуд. 

42. Сабаби пайдо шудани соя дар чист? 

А) Ба монеа дучор шудани рӯшноӣ; Б) Болои ҳам хобидани ду нур; В) Шикасташавии 

рӯшноӣ; Г) Ростхатта паҳншавии рӯшноӣ. 

43. Яке аз ҳодисаҳое, ки хосияти мавҷӣ доштани рӯшноиро тасдиқ менамояд, чӣ ном дорад? 

А) Шикасти рӯшноӣ; Б) Инъикоси рӯшноӣ; В) Интерференсияи рӯшноӣ; Г) Сели рӯшноӣ. 

44. Вақте Моҳ дар байни Замину Офтоб дохил мешавад, кадом ҳодисаро мушоҳида 

мекунем? 

А) Гирифти Моҳ; Б) Гирифти Офтоб; В) Гирифти Замин; Г) Гирифти комета. 
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45. Барои ҳосил кардан ва омӯхтани спектрҳо аз кадом асбобҳои оптикӣ истифода 
мебаранд? 

А) Суратгирак; Б) Дурбин; В) Спектрометр; Г) Спектрограф. 

46. Рефлектор аввалин маротиба аз тарафи кадом олим сохта шудааст? 

А) Максвелл; Б) Далтон; В) Нютон; Г) Кеплер. 

47. Бори аввал Моҳ ва Офтобро кадом солҳо расм гирифтанд? 

А) Солҳои 1800 ва 1700; Б) Солҳои 1820 ва 1840; В) Солҳои 1836 ва 1852; Г) Солҳои 1840 ва 

1842. 

48. Шарти максимумҳои дифраксионии спектри бо ёрии панҷараи дифраксионӣ ҳосилшуда 

кадом аст? 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

49. Ҳодисаи фотоэффектро кадом олим кашф кардааст? 

А) М.Планк; Б) Н.Бор; В) Ҳ.Ҳертс; Г) А.Столетов. 

50. Шумораи реакторҳои ҳастаӣ дар ҷаҳон то соли 2011 чандто буд? 
А) 300; Б) 400; В) 450; Г) 500. 

51. Асбобҳоеро, ки дар онҳо ҳодисаи фотоэффекти дар нимноқилҳо рӯйдиҳанда истифода 

бурда мешавад, чӣ ном доранд? 

А) Транзистор; Б) Диод; В) Фоторезистор; Г) Термометр. 

52. Энергияи фотонеро ёбед, ки дарозии мавҷаш 0,4 мкм мебошад. 

А) 2·10-19 Ҷ; Б) 3·10-19 Ҷ; В) 4·10-19 Ҷ; Г) 5·10-19 Ҷ. 

53. Аввалин соати раққосакдорро кадом олим сохтааст? 

А) Т.Юнг, соли 1954;  Б) О.Френел, соли 1655;  

В) Ҳ.Ҳертс, соли 1658;  Г) Х.Гюгенс, соли 1657. 

54. Дефектоскопияи ултрасадо аз тарафи кадом олим ба вуҷуд оварда шудааст? 

А) Френел; Б) Сколов; В) Максвелл; Г) Ампер. 

55. Сайёраи Уранро кӣ ва кадом сол кашф кардааст? 

А) Каперник, соли 1778; Б) Галлей, соли 1779; В) Лавере, соли 1780; Г) Ҳершел, соли 1781. 

56. Нурҳои кайҳониро кадом сол, кӣ кашф кардааст? 

А) Соли 1909, Нютон; Б) Соли 1910, Фермӣ; В) Соли 1911, Паулӣ; Г) Соли 1912, Гесс. 

57. Ба воситаи мавҷҳои радио ошкор кардани предметҳо ва чен кардани масофаи байни 

онҳоро чӣ меноманд? 

А) Радиопропсектор; Б) Радионур; В) Радиолокатсия; Г) Навигатсия. 

58. Кӣ ва кай радиоактивияти сунъиро кашф кардааст? 
А) Жолио Кюриҳо, соли 1934; Б) Милликен, соли 1936; В) Содди, соли 1935; Г) Бор, соли 

1937. 

59. Тавоноии афканишоти Офтоб ба чанд баробар аст? 

А) 1,86·1026 Вт; Б) 2,27·1026 Вт; В) 3,86·1026 Вт; Г) 4·1026 Вт. 

60. Ҳаҷми Офтоб бо ёрии кадом формула ҳисоб карда мешавад? 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

Ҳамин тавр, зимни таълими физика ба хонандагони синфи 9, ки дар марҳилаи охири соли 

таҳсил астрономия низ пешкаш мегардад, омӯзгори физика баробари шинос намудани 

мафҳумҳои асосӣ бо асоснок кардани ҳодисаҳои физикию астрономӣ, бо намоиши таҷрибаҳо ва 

филмҳо дарсро шавқовар мегардонад. Ҳамчунин, агар дар рафти дарсҳо аз машқҳои тестӣ 

истифода барад, метавонад донишҳои хонандагонро тариқи чунин тест санҷад.  

 

Абдусаломи САМЕЪЗОДА – 

омӯзгори мактаби №100, 

 шаҳри Душанбе 
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 РУШДИ КӮДАК 
 

 

ТАЪСИР ВА 

АҲАМИЯТИ БОЗӢ 

ДАР РАВАНДИ ДАРС  

 
Мақсади мо аз бозӣ маҷмуаи аз 

ҳаракатҳову фаъолиятҳои ҷисмонӣ ва зеҳнӣ 

аст, ки боиси шодӣ, хушҳолӣ, нишот, лаззат 

ва робита бо дигарон мешавад. 

Таъсири бозӣ дар раванди таълим аз тарафи муҳаққиқони зиёде омӯхта шудааст. 

Донишмандон мегӯянд бозӣ бо кӯдак дар рушди ақлонӣ, отифӣ, ҷисмӣ, ахлоқӣ, шахсиятӣ, 

иҷтимоӣ ва омӯзиш таъсир мегузорад ва ҳатто арзиши ташхисӣ ва муолиҷавӣ дорад.  

Дар замони муосир таҳқиқонтҳо нишон додаанд, ки ҳар гуна омӯзише тавассути бозӣ 

муассиртар аст. Ин раванд дар ҷараёни дарсҳои гуногуне мавриди таҳқиқот қарор гирифтааст ва 

натиҷаи мусбат дода аст. Чигунае ки 

профессор Иноятхон дар рисолаи 

тарбиявӣ-ахлоқияш “Тарбият” баён 

доштааст: “Барои неруманд сохтани ақли 

кӯдак нахуст аз ҳама ба ӯ аз роҳи омӯзиш 

ва бозӣ тамаркуз (косентратсия) 

сохтани ақлро бояд омӯхт. Кореро ба ӯ 

бояд фармуд, ки бахши зиёди ақлу 

ҳушашро бо мақсад ба як сӯ равона 

кунад”. 

Кӯдакон ҳаракат ва фаъолият карданро 

дӯст медоранд, аммо дар бисёре аз синфҳои дарсӣ омӯзгорон серҳаракатии кӯдаконро таҳаммул 

намекунанд. Баръакс, кӯдаконе, ки дар ҷойи худ ором мешинанд ва дар тӯли дарс хомӯшанд ва 

фақат ба омӯзгор таваҷҷуҳ мекунанд, писанди омӯзгорон ҳастанд. Дар ҳоле ки таҳқиқот нақши 

мусбати бозӣ дар ҷараёни дарсро исбот мекунанд, ки бозӣ на танҳо ба муҳити синф шодиву 

хушҳолӣ мебахшад, балки беҳтарин равиш барои мутобиқ сохтани хонандагони сустхон бо 

ритми синф аст. Изофа кардани бозӣ, варзиш ва нишот дар давоми дарс зеҳни кӯдаконро омодаи 

ёдгирии бештари мавзуъ месозад. Бинобар ин, бозиро низ метавонем ғизои зеҳн унвон кунем. 

Бозӣ ангезаи омӯзишро зиёд ва таваҷҷуҳу алоқаи хонандагонро ҷалб мекунад. Бозӣ чунон 

ҳаяҷонбарангезу ҷолиб бояд бошад,  ки ба фикррониву ҷустуҷӯ ниёз бояд дошта бошад ва ба 

ҷавоби он набояд ба осонӣ даст ёфта шавад. Банобар ин, бозӣ набояд содаву беҳадаф бошад. Дар 

раванди машғулиятҳо бозӣ вазифаҳои зайлро иҷро мекунад: фароғатӣ; коммуникативӣ; 

худшиносӣ; ташхисӣ; ислоҳот; муошират; иҷтимоӣ. 

Баъзе бозиҳои дарсӣ 

Ташкили бозӣ вобаста ба мавзуи дарс боис мешавад, ки хонандагон онро тез ёд бигиранд. 

Бахусус, бозиҳои зеҳнӣ дар синф метавонанд боис шаванд,  ки хонандагон ба он чи омӯзгор 

мегӯяд, таваҷҷуҳи бештар кунанд. Шакли бозии таълимӣ дар синф, бо истифода аз усулҳо ва 

ҳолатҳои бозӣ таҳия шуда, ҳамчун воситаи ҳавасмандкунӣ ва ҳавасмандгардонии хонандагон дар 

фаъолияти омӯзишӣ хизмат мекунанд. 

Омӯзиши ҷадвали зарб бо кумаки бозӣ 

Ин бози барои фарогирӣ, иштирок ва фаъолии хонандагон дар дарси математика мебошад. 

Омӯзгорон, ки кӯдакону наврасон барои 

омӯзиш ва тарбият ба онҳо амонат 

гузошта мешаванд, бояд эҳсосот ва майлу 

рағбати кӯдаконро бидонанд ва онҳоро 

дарк намоянд. Ба ибораи дигар, бояд 

забони кӯдакиро бидонанд. Яке аз забонҳои 

кӯдакӣ забони бозӣ кардан бо онҳост. 

Мавлоно Ҷалолуддини Балхии Румӣ барҳақ 

фармудааст: 

Чунки бо кӯдак сару корат фитод, 

Пас забони кӯдакӣ бояд гушод.  
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Тарзи бозӣ: хонандагон пештар бо қоғазҳои клейдор барои худ тӯпҳои қоғазии хурдак 

месозанд. Омӯзгор хонандагонро ба ду ё се дастаи мусовӣ тақсим мекунад ва бо фосилаҳои 

мушаххас чанд адад бар рӯи тахтаи синф менависад. Якнафарӣ ба унвони намояндаи ҳар гурӯҳ 

интихоб мешавад. Хонанда бояд бо фосилаи муайяне аз тахтаи синфӣ биистад ва бо риояи роҳи 

дурусти партофтан тӯпро ба посухи зарби пурсидашуда, ки омӯзгор мепурсад партояд. Дар 

ёфтани посух ӯро ҳамгурӯҳиҳояш ёрӣ мерасонанд ва ӯ бояд дар давоми 3 сония баъд аз пурсидан 

ба унвони намояндаи гурӯҳ тӯпро ба тарафи ҷавоби дуруст партояд. Агар тӯп ба ҷавоби дуруст 

бархӯрд кунад 3 имтиёз, агар ҷавоб дуруст бошад, вале тӯп ба ҳадаф нарасад 2 имтиёз ва дар 

сурати аз даст додани вақту ҷавоби муносиб имтиёзи гурӯҳ сифр мешавад ва дар ниҳоят ҳар 

гурӯҳе, ки имтиёзи бештар ба даст орад, баранда мешавад. 

Ин бозиро метавон дар синфҳои ибтидоӣ ва ба ҷои зарб тақсиму тарҳу ҷамъи ададҳо 

истифода намуд. 

Ҷамъоварии ҳосил 

Дар ин бозӣ омӯзгор дарахти себеро бо мевааш дар як варақи калон кашида, меваҳояшро аз 

коғази алоҳида, ки дар як тарафи он мисолҳо навишта шудаанд, дар он мечаспонад.  Дар як 

варақи алоҳида се сабад кашида, ҳар кадомро номгузорӣ менамояд. Хонандагонро ба 3 гурӯҳ 

ҷудо намуда, аз ҳар як гурӯҳ бо навбат оҳоро ба тахтаи синф даъват намуда, аз дарахти дониш 

мева чинда, мисолҳояшро ҳал мемояд. Гурӯҳе, ки тезтар ва дуруст мисолҳоро ҳал намуда, дар 

сабади гурӯҳашон бисёртар себ гузоштанд, ғолиби бозӣ мегарданд.    

Охири калима куҷо шуд? 

Ин бозӣ дар дарси забони модарӣ барои омӯхтани калима хидмат мекунад. Омӯзгор дар 

қоғаз калимаеро менависад, онро ба ду ҳиҷо ҷудо намуда, аз байн бо қайчӣ мебурад ва ҳиҷои 

аввалро ба хонандагон нишон дода, эълон мекунад, ки калимае навиштам, ки номи як ашё аст. 

Ин  ҳиҷои якум аст, ҳиҷои дуюм гум шудааст. Калимаро пурра карда, нависед. Сипас онро хонед. 

Ғолиб касест, ки аввалин шуда супоришро иҷро мекунад. 

Имлои занҷиравӣ 

Ин бозӣ калимаёбак буда, барои хонандагон хеле писанд аст. Дар ин бозӣ зиёда аз 6 нафар 

хонандагон иштирок мекунанд.  

Тарзи бозӣ: омӯзгор калимаеро рӯйи тахтаи синф менависад. Аввалин хонанда бояд бо 

ҳарфи охири он калимаи дигареро нависад. Хонандаи дуюм низ ҳамин корро мекунад ва ин 

силсила идома меёбад, то замоне ки як хонанда натавонад калимаи наве нависад.  

Хонандае, ки муваффақ намешавад, калимаи наверо нависад ё хатои имлоӣ дорад, аз бозӣ 

хориҷ мешавад. Барои ҷиддитар кардани бозӣ метавонед онро маҳдуд ба калимаҳои як мавзуъ 

гузаронед. 

Чароғаки роҳнамо 
Дар ин бозӣ хонандагон 3- нафарӣ иштирок мекунанд ва 3 доира доранд: сабз - ҳа, зард – 

имконпазир, сурх - не. Хонандагон пурсишҳои омӯзгорро шунида, ҷавобҳоро бо ёрии рангҳои 

чароғаки роҳнамо изҳор медоранд.  

Бозиҳо дар тарбия ва рушди кӯдакону наврасон хело муҳим буда, дар тадқиқотҳои зиёди 

педагогӣ, психологӣ ва методӣ ба таври боэътимоду батафсил инъикос шудаанд. Бозиҳо дар дарс 

як паҳлуи фаъолияти таълимӣ ва тарбиявӣ буда, хонандагонро ба фаъолияти мустақилона ва 

эҷодии фикрӣ водор месозанд, раванди дарсро шавқовару рангин менамоянд. Бозиҳои зеҳнӣ 

саргармкунанда ҳастанд. Ин бозиҳо хонандагонро маҷбур мекунанд, ки мавзуъҳоро ба ёд оранду 

ба хубӣ дар хотир гиранд. Бозиҳои зеҳнӣ ҳофизаи хонандагонро тақвият 

мебахшанд. 

 

Шаҳодат  АХУНОВА –  

омӯзгори синфҳои ибтидоии  

гимназияи  хусусии  “Тоҷикистон” 
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 МЕҲНАТ ВА КАСБ 

  

БА ДАСТИ КАСОН 

КОНИ ГАВҲАР 

МАКАН 
 

Дар таълим ва тарбияи меҳнат, пеш аз 

ҳама, ба кадом соҳаи меҳнат майлу рағбат ва 

қобилият доштани хонанда бояд муайян 

карда шавад, то ки дар рафти таълим ҳам 

омӯзгорон ва ҳам худи хонанда ба фанҳое, ки оянда барои мутахассис шуданаш ёрӣ мерасонанд, 

бештар таваҷҷуҳ кунад. Дар ташкили касбинтихобкунии кӯдакони ҳар синну сол ғояи ахлоқии 

меҳнат ва моҳияти иҷтимоии он дар ҷои аввал гузошта мешавад.  Интихоби касб кори саҳл нест, 

он масъалаи ниҳоят мураккаб буда, бевосита ба хоҳиш ва майли ҷавонон, ба худбаҳодиҳӣ ва 

чашмдошт, дар бораи моҳияти иҷтимоӣ ва касбӣ вобаста аст. Барои ҳамин ҳам муайянкунии касб 

ҳамеша ба муомилаи шахсият мансуб буда, 

қисми таркибии инкишофи ҳамаҷонибаи ӯ 

ба шумор меравад.  

Барои тақвият додани моҳияти 

тарбиявии фаъолияти меҳнатии мактабиён 

чунин шарту шароитҳои педагогии 

ташкилкуниро бояд ба инобат гирифт:  

 Ҳар қадар кӯдак дар меҳнат 

бармаҳал иштирок кунад, тарбияи меҳнатии 

ӯ минбаъд ҳамон қадар маҷрои дуруст 

мегирад. 

 Фаъолияти меҳнатии кӯдакон бояд 

моҳияти шахсӣ, ҷамъиятӣ ва асоси ахлоқӣ 

дошта бошад. 

 Меҳнате, ки бо машаққат анҷом мепазирад, шодиву сурур меоварад. Меҳнати сабук, ки 

шиддати кори ҷисмонӣ, ақлӣ ва иродавиро талаб мекунад, қадр ва моҳияти тарбиявӣ надорад. 
 Раванди назорати тарбияи меҳнатии наврасон бояд бо дастгирии калонсолон  сурат гирад, 

то ки тарбиятгирандагон ба қувваи худ боварӣ ҳосил кунанд. Агар кӯдак баъди иҷрои супориши 
меҳнатӣ аз барори кори худ шод шавад ва таърифу тавсиф шунавад, вай фикр мекунад, ки далеру 
шуҷоъ шудааст, худро хушбахт ҳис мекунад. 

 Меҳнат бояд дамгирӣ дошта бошад.  
 Ҳар супориши меҳнатӣ бо натиҷаҳои муфид ва ба қадри ҳол ба назар намоён хотима ёбад. 
 Дар меҳнати истеҳсолӣ набояд манфиатдории моддии шахсии кӯдак рад карда шавад. 
 Ташкили фаъолияти меҳнатӣ ба тарбияи ахлоқӣ ва иқтисодӣ вобастагӣ дошта бошад. 
 Меҳнат бояд ба синну сол ва хусусиятҳои психофизиологии кӯдакон мувофиқат кунад. 
Омӯзгор, волидайн ва хонанда бояд ба эътибор гиранд, ки дар оянда аз хатмкунандагони 

мактаб дар ин ё он соҳа фаъолияти коршоямӣ ва тобоварии меҳнатӣ талаб карда мешавад. 
Меҳнат, фаъолияти истеҳсолии амалӣ ба инкишофи ҷисмонии шахс таъсири муфид мерасонад. 
Ба ғайр аз ин, меҳнат кардан барои солим нигоҳ доштани рӯҳ ва бадан, эҳсоси худбоварӣ пайдо 
намудан ва дур шудани хонанда аз амалҳои бефоида шарти муҳим аст. Татқиқотҳои физиологӣ 
собит мекунанд, ки меҳнати ҷисмонӣ ба ҳаракат ва мушакҳои бадан нерумандӣ мебахшад, 
саломатиашро устувор, қобилияти зеҳниашро баланд мебардорад. Касе, ки меҳнати ҷисмонӣ 
мекунад, қобилияти гирои ақлӣ ҳам дошта метавонад. Бузургони олам ҳамеша қобилияти зеҳнии 

Раванди омодашавӣ ва омодасозии 

мутахассис ҳанӯз аз пушти мизи мактабӣ 

оғоз меёбад. Мактаби муосир бояд насли 

наврасро дар баробари донишҳои аввалия 

додан ба касбу кор омода созад.  Ин вазифаро 

ҳоло дар мактаб фанҳои таълими меҳнат 

ва технология анҷом медиҳанд, инчунин 

тавассути таълими фанҳои 

табиатшиносӣ, ботаника, биология ва 

ғайра, ки корҳои беруназсинфӣ ва 

беруназмактабӣ доранд, сурат мегирад.  
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худро тибқи шуғли иловагӣ – коре, ҳунаре ва ё бо ягон намуди варзише обутоб додаанд. Аз 
ҷумла, Д. И. Менделеев, ки то имрӯз ҳамагон аз ҷадвали элементҳои химиявӣ ва як қатор корҳои 
дигари илмиаш кор мегиранд,  дар соатҳои дамгирӣ наҷҷорӣ карданро дӯст медоштааст ва дар 
Маскав устои беҳтарини ҷомадонсоз ба шумор мерафтааст. Ҳамин тавр, меҳнат қобилияти 
фикркунӣ, фаҳму фаросат, ҳассосии шахсро тақвият мебахшад.   

Барои он ки хонандагон ба касби дилхоҳи худ бирасанд ва дар интихоби касб душворӣ 
накашанд, омӯзгор ва волидайн бояд бисёр талош варзанд. Мутаассифона, кам нестанд ҳолатҳое, 
ки падару модар дар интихоби касб фарзандро озод намегузоранд ва ба ӯ маҷбуран ин ё он 
ихтисосро бор мекунанд, ё ҳар лаҳза такрор мекунанд, ки мехоҳанд фарзандашон фалон касбро 
дошта бошад. Дар ин ҳол наврас дар интихоби касб дудилагӣ пайдо мекунад ва аксар вақт 
ноилоҷ хостаи волидонро иҷро мекунад. Қадами аввал ва муҳим ба хонанда шинос кардани касбу 
кори гуногун, вазифа ва аҳамияти он дар ҷомеа аст. Таълими фаъолияти меҳнатии талабагон ва 
моҳияти тарбиявии онҳо аз фаҳмонидан ва омӯзонидани корҳои одии дастӣ – сабзонидани гулҳо, 
сабзавоти хоҷагии қишлоқ, таъмири китобу асбобҳои аёнии таълимӣ, тайёр кардани бозичаҳо 
барои кӯдакистон ва ғайра низ оғоз мешавад. Дар ҳамин зинаи мактабӣ кӯдакон бо як қатор 
касбу корҳои ба онҳо маълум шинос мешаванд. Барои он ки ба тарбияи меҳнатӣ роҳбарӣ карда 
шавад, нисбат ба навъҳои тарбияи меҳнати кӯдакон, ки бевосита ва ё бавосита иштирок 
мекунанд, тасаввуроти дақиқ бояд дошт.  

Бояд дар хотир дошт, ки калонсолони хонадон ба меҳнат чӣ тавр муносибат кунанд, узвҳои 
кучаки оила ҳам ба онон пайравӣ намуда, ҳамон хел муносибат мекунанд. Мутаассифона, 
оилаҳое ёфт мешаванд, ки кӯдаконро даст ба оби хунук задан намемонанд, аз ҳад зиёд бо нозунуз 
калон карда, бо пора (шоколад, яхмоспулӣ ва ғ.) кор мефармоянд, ки ин ба ришвахурӣ ё 
калонигарӣ одат кунонидан асту бас. Ба меҳнат одат кунонидани кӯдакон, дар онҳо ташаккул 
додани маҳорат ва малакаҳои меҳнатӣ дар хонавода аз амалиёти одитарин худхизматрасонӣ 
ҷараён мегирад. Кӯдакон ҳамроҳи волидайн, бо роҳбарӣ ва таҳти мушоҳидаи онҳо дар хона, 
боғча, полиз, ҳавлӣ кор мекунанд. Ҳар қадаре ки онҳо калон шаванд, ҳамон қадар дар меҳнати 
умумӣ - ғунучини хона, ҷомашӯӣ, тайёр кардани ҳезум, нигоҳубини ҳайвонот, корҳои таъмирӣ ва 
ғайра зиёдтар дастёрӣ  мекунанд. Меҳнати оила кӯдаконро ба қадршиносии меҳнати волидайн ва 
дигарон тарбия мекунад, онҳоро ба худхизматрасонии мактаб омода месозад.  

Инчунин, набояд фаромӯш кард, ки омӯзиш (таҳсил) ҳам барои кӯдакон меҳнат аст – 
меҳанти сангин, чунки он аз фикр пур, давомдор, диққатталаб, бо шиддат фикркуниро талаб 
мекунад. Дар раванди меҳнати омӯзиш талабагон баробари амалиёти зеҳнӣ корҳои мураккаби 
амалии зиёдро ҳам мустақилона анҷом медиҳанд. Вазифаҳои тарбия ва меҳнати омӯзиш дар 
дарсҳои омехтаи санъати тасвирӣ ва таълими меҳнат ҳаллу фасли худро меёбанд. Дар синфҳои 
ибтидоӣ кӯдакон бо корҳои қоғазбурӣ, аз гилу гаҷ сохтани бозичаҳо, нигоҳубини наботот, кор бо 
чӯб, тунука, сим ва бо корҳои қитъаи замини наздимактабӣ шуғл меварзанд. Меҳнат дар қитъаи 
таҷрибавии таълимӣ ва устохонаи мактабии синфҳои мобайнӣ, таҷрибаомӯзии саноат ва меҳнати 
хоҷагидорӣ, техника ва технологияи муосир, машғулиятҳои амалӣ ва мустақилона вобаста ба 
риштаи интихобшуда барои синфҳои болоӣ талабагонро бо маҳорат ва малакаҳои меҳнати умумӣ 
мусаллаҳ мегардонанд, доираи назари политехникиашонро вусъат медиҳад. Дар ҳамин қатор 
нақшаҳои чорабинии касбогоҳиро низ таъмин мегардонад.  

Ҳамеша бояд дар хотир дошт ва ба хонандагон фаҳмонид, ки мақсади асосии омӯзиш 

соҳибкасб шудан ва меҳнат кардан аст, яъне дар оянда меҳнат кардан сабаби асосие ҳаст, ки ҳар 

кадоми моро ба дабистон бурдааст. Аслан инсон зодаи меҳнат аст, дар натиҷаи меҳнат инкишоф 

ёфтааст. Алҳақ Низомии Ганҷавӣ оварда:  

Ба дасти касон кони гавҳар макан, 

Агар зиндаӣ, дасту пое бизан! 

 

Меҳрангез РАСУЛОВА –  

омӯзгори мактаби №59, 

ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе
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МОВУ ШУМО 

 

АҚЛҲОРО АҚЛҲО 

ЁРӢ ДИҲАД 
 

(Чаро омӯзгорон аз уҳдаи тартиб додан 

ва таҳияи Нақшаҳои тақвимӣ баромада 

наметавонанд?) 

 

То аввалҳои моҳи октябр гурӯҳ 23 900 корбар дошт ва дақиқан ин теъдод рӯ ба афзоиш 

дорад, ки ифтихори мост. Дар ин сурат маълум аст, ки баҳсҳо ҳар гуна сурат мегиранд: гоҳе 

ҳадафмандона ва самаранок ва гоҳе бесамар. Ин аз баҳсу ибрози назари истифодабарандагонон 

вобаста аст. Як роҳе, ки мо барои дарёфти роҳҳои ислоҳи мушкилоти соҳа ба кор мебарем, 

истифода аз саволнома аст. Бо дарназардошти ин матлаб ва ҷиҳати ислоҳи он чанде пеш дар 

гурӯҳи маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” дар 

шабакаи иҷтимоии Фейсбук пурсишеро матраҳ 

сохта будем: “Чаро омӯзгорон аз уҳдаи тартиб 

додан ва таҳияи нақшаҳои таълимӣ баромада 

наметавонанд?” Ин пурсиш асосан ба эроди 

зикршуда - бархе омӯзгорон аз уҳдаи таҳияи 

нақшаи тақвимӣ аз фанҳое, ки дарс медиҳанд, 

намебароянд ва пайваста аз дигарон нақшаи 

тақвимӣ мепурсанд, нигаронида шуд. Гузашта аз 

ин, барои омӯзгорон роҳнамо ва барномаи 

таълимӣ ҳам дастрас нест, чаро? Баробари оғози 

соли таҳсил тариқи паёмак ва телефонӣ талаботи омӯзгорон аз ин ҷиҳат бештар гашт.  

Дар пурсиш ҳудуди 147 нафар овоз доданд, аз ҷумла, 74 нафар ба ин боваранд, ки омӯзгорон 

нақша тартиб дода метавонанд, аммо раёсату шуъбаҳои маориф ва мушовирон онро эҳтимол 

қабул намекунанд; 43 нафар муътақиданд, ки худи омӯзгорон хунукназарӣ ва саҳлангорӣ 

мекунанд; 11 нафари дигар масъаларо омил медонанд; 6 нафар мегӯянд, ки дар донишгоҳ ин 

масоилро намеомӯзонанд ва 5 нафар мегӯянд, ки барои роҳбари иттиҳодияи методӣ маош таъйин 

кунанд, баъд назорат ҷиддитар мешавад. 

Ҳамчунин, корбарони гурӯҳ ба саволи матраҳгардида шарҳҳои қобили мулоҳизае 

навиштанд. Аксар шореҳон ба ин боваранд, ки роҳу усули тартиб додани нақшаву барномаҳо дар 

донишгоҳҳо омӯзонида намешаванд ё оид ба ин мавзуъ камтаваҷҷуҳӣ зоҳир мегардад. Аз ҷумла, 

Набӣ Қодиров менависад: “Сабаби таҳия карда натавонистани нақшаҳо асосан муассисаҳое, ки 

омӯзгор тайёр мекунанд ва худи омӯзгорон мебошанд. Ман ҳам ба ин фикр розӣ ҳастам. 

Кафедраҳои методикаи аксари муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва коллеҷҳои омӯзгорӣ дар ин 

масъала бо ду пой меланганд. Дар ин кафедраҳо барои омӯзгор шудани донишҷӯ қариб ягон чиз 

дода намешавад. Ҳамон назарияи куҳнаи қалбиро ба таври лексия мехонанду халос. Тамоми 

қувваи асосии муассисаро ба ҳамин кафедраҳо вобаста кардан зарур аст. Ин кафедраҳо бояд бо 

мутахассисони варзида таъмин карда шаванд, зеро донишҷӯ дар ҳамин кафедра ба омӯзгор 

табдил меёбад”. 

Набӣ Қодиров дар идома пурсишҳоеро матраҳ сохта, таълим ва фарогирии онҳоро 

масъулияти кафедраи методикаи таълими донишгоҳу донишкада, коллеҷҳо ва равияҳои омӯзгорӣ 

медонад. Ӯ мегӯяд: “Мавзуе, ки барои муҳокима гузошта шудааст – “Чаро омӯзгорон аз уҳдаи 

тартиб додан ва таҳияи нақшаҳо баромада наметавонанд?” ё чӣ гуна тартиб додани нақшаи 

тақвимиро наход дар кафедраи методикаи таълими фан ба донишҷӯ наомӯзонанд? Стандарти фан 

Маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” дар 

асри технология имконияти бештари 

робита бо муштариёнро пайдо кард. Дар 

робита ба ин, фаъолияти гурӯҳи ҳамном дар 

шабакаи иҷтимоии “Фейсбук” масъалаҳои 

муҳимму ҳалталаби соҳаро мавриди 

таваҷҷуҳи корбарон пайваста қарор 

медиҳад ва ахиран пешниҳод ва хулосаи 

онҳоро тариқи матбуот манзури масъулин 

мегардонад. 

https://www.facebook.com/groups/263734678326701/user/100047460611450/?__cft__%5b0%5d=AZX4K9ZK4I79_rOVWRfGiA7zeZCTzWVegF0toaIW-LbDtVn_6HUJaWDKYMZTIRbQQwIZWGE0YXyuvBobRnyq3zdwYJnK0b6SW4I3yT9QYWbhLx3FuX-dZU8OvLMDJLmSMkoZP9WagRzr0eZxJ0rt6GUN&__tn__=%3CH-R
https://www.facebook.com/groups/263734678326701/user/100047460611450/?__cft__%5b0%5d=AZX4K9ZK4I79_rOVWRfGiA7zeZCTzWVegF0toaIW-LbDtVn_6HUJaWDKYMZTIRbQQwIZWGE0YXyuvBobRnyq3zdwYJnK0b6SW4I3yT9QYWbhLx3FuX-dZU8OvLMDJLmSMkoZP9WagRzr0eZxJ0rt6GUN&__tn__=%3CH-R
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чист? Барномаи таълимии фан чист? Чӣ гуна аз рӯйи барномаи таълими фан нақшаи тақвимӣ 

таҳия кардан лозим аст? Нақшаи яксоатаи дарс чист ва чӣ гуна таҳия карда мешавад? Ҳамаи ин 

бояд дар кафедраи методикаи ин ё он муассисае, ки омӯзгор тайёр мекунанд, ба донишҷӯён 

омӯзонда шаванд”. 

Эраҷ Сафаров, истифодакунандаи дигари шабака низ ақида дорад, ки дар донишгоҳҳо ба 

қадри кофӣ ба ин мавзуъ аҳамият дода намешавад. Ӯ мепурсад: “Кадом нақшаҳо? Агар нақшаҳои 

тақвимиро дар назар дошта бошед, ба фикри ман, дар донишгоҳҳо ба ин самт аҳамияти кофӣ 

намедиҳанд”. Мустафо Шодиев, ки худро донишҷӯи Донишкадаи омӯзгории шаҳри Панҷакент 

муаррифӣ кардааст, муассисаҳои таълимиро ба фасодзадагӣ муттаҳам мекунад ва мавҷудияти 

коррупсияро омили ноуҳдабароии бархе омӯзгорон медонад: “Дар Донишкадаи омӯзгории 

шаҳри Панҷакент таҳсил карда истодаам, дар гурӯҳ 30 нафарем, аммо дар дарс 12-15 нафар 

иштирок мекунанд, 10-15 нафари дигар кай дар дарс иштирок карда буданд, дар хотир надорам. 

Комиссия меояду пул гирифта меравад, аз ин маълум мешавад, ки бисёр омӯзгорон дипломҳои 

худро мехаранд. Баъд, нақшаю дониш аз куҷо?!”. 

Муҳамадтоҳир Охунзода зимни ёдоварӣ аз даврони донишҷӯии худ, донишгоҳро ба 

банкомате ташбеҳ кардааст, ки нисбат ба таълими донишҷӯён саҳлангорӣ менамояд. Ӯ ёдовар 

мешавад: “Ба хотир дорам, ки ҳангоме дар коллеҷи омузгории ноҳияи Мастчоҳ мехондам, 

устодонам оид ба таҳия ва омода намудани нақшаи тақвимӣ бисёр чизҳоро меомӯзонданд. Имрӯз 

дар мактаб, нақшаҳои таълимию тарбиявиамро худам тайёр мекунам. Аммо дар ҳайрат мемонам, 

ки баъди тамом кардани донишгоҳ бисёриҳо нақшаи тақвимиро аз нақшаи яксоатинаи дарсӣ 

фарқ карда наметавонанд. Куҷо фурсат аст, то нақшаҳоро тартиб диҳанд. Имрӯз донишгоҳҳо 

мисли банкомат ҳастанд, аз як тараф, пул мегиранду аз тарафи дигар, бо квитансия диплом дода 

гусел мекунанд. Пас, маҷбуранд, мушовирон барои ин гуна ашхос нонро тайёр кунанд. Набошад, 

то омадани нақша “Ин кори мушовирон-ку”, - гуфта мегарданд. Омӯзгорӣ эҷодкориро талаб 

мекунад. Ҳамеша бояд созанда, бунёдкор ва дар ҷустуҷӯ бошем!” 

Бархе корбарон омӯзгоронро масъул медонанд ва ба ин боваранд, ки агар омӯзгор аз пайи 

омӯзиши мунтазам бошад, аз уҳдаи тартиб додан ва таҳияи нақшаҳо баромада метавонад. Аз 

ҷумла, Моҳинав Сафарова менависад: “Агар омӯзгор шавқу завқ нисбат ба касбаш дошта бошад, 

ҷустуҷӯ мекунад, меомӯзад, ёд мегирад. Омӯзгор худаш бояд нақшаи тақвимиро дар мувофиқа 

бо барномаи таълимӣ, стандарти давлатӣ таҳия карда тавонад”. Замира Ирматова низ ин корро аз 

омӯзгор вобаста медонад: “Ба худи омӯзгор вобаста аст. Омӯзгор доимо дар пайи худомӯзӣ ва 

таҷрибаомӯзӣ бояд бошад”.  

Набӣ Қодиров яке аз сабабҳои дигари аз уҳдаи тартиб додани нақша набаромадани 

омӯзгорро ба бепарвоӣ вобаста медонад ва ҳамкории омӯзгорони ҷавон бо омӯзгорони 

таҷрибадорро дар ин самт муҳим арзёбӣ менамояд: “Сабаби дигар, бепарвоии худи омӯзгорон 

аст. Баъзе омӯзгорони ҷавон масъаларо намедонанд (дар мактаби олӣ ё коллеҷ наомӯхтаанд), 

аммо аз пурсидан шарм медоранд. Ҳар як омӯзгори ҷавон ё камтаҷриба бояд дар муассисаи 

таълимие, ки кор мекунад, барои худ “шеф” дошта бошад. Яъне ин гуна омӯзгорон бояд шахсони 

пуртаҷрибаро барои худ устод гиранд. Дар акси ҳол оқибатии ногувори ин ба насли наврас - 

кӯдакони мактабхон мерасад”. 

Ба андешаи бархе корбарон, иддае аз омӯзгорон ба гирифтани маводи тайёр одат кардаанд ва 
заҳмати ин корро ба худ раво намебинанд. Масалан, Файзиддин Убайдзода мегӯяд: “Ба андешаи 

инҷониб, муаммо дар сари нақшаҳои намунавии тайёр меравад, ки омӯзгорони ҷавон онро 
истифода мебаранд. Ҳама чизе, ки тайёр бошад, кас дар таҳияи он заҳмат намекашад. Нақшаи 

тақвимӣ он тараф истад, ҳоло омӯзгорони ҷавон нақшаи тақвимии тайёр (электронӣ) суроғ 
доранд”. Номбурда дар шарҳи дигаре изҳор медорад, ки омӯзгоронро танбал кардаем, нақшаҳои 

тайёрро аз раёсату шуъбаҳои маориф ба омӯзгорон мефиристанд. Вақте нақшаи тайёр омад, 

омӯзгор аз он истифода мекунад ва албатта, аз ҷустору мустақилият мемонад. Зулфия Зулфия низ 
чанд омилеро шарҳ медиҳад. Чунончи: “Омӯзгорон аз уҳдаи тартиб додан ва таҳияи нақшаҳо 

баромада наметавонанд, чунки: 1) Шӯрои методӣ ва иттиҳодияи методии фаннӣ дар муассиса 
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дуруст ё тамоман фаъолият намекунад; 2) муносибати хунукназаронаи маъмурият ва омӯзгорони 
таҷрибадоре, ки ба мутахассисони ҷавон вобаста шудаанд; 3) омӯзгороне, ки аз давраи 

мутахассиси ҷавон буданашон ба гирифтани маводи тайёр одат кардаанд ва ғайра”. Шореҳон 
омӯзгоронро ба саҳлангориву танбалӣ айбдор мекунанд. Суҳроб Шаъбонов андеша дорад, ки 

“Дар ҳақиқат, ҳатто, баъзан масъулини соҳа байни барномаи таълимӣ ва нақшаи таълимӣ фарқе 

гузошта наметавонанд, ҳол он ки барномаи таълимӣ барои ҳар як фан ва синф алоҳида ва нақшаи 
таълимӣ барои тамоми фанҳои таълимӣ пешниҳод мешавад. Нақшаи таълимӣ-тақвимӣ аз тарафи 

худи омӯзгор тартиб дода шуда, албатта, мувофиқ бо барнома ва нақшаи таълимии барои солҳои 
охир қабулшуда тартиб дода мешавад. 

Дар байни шореҳон омӯзгорони ҷавоне низ ба назар мерасиданд, ки мушкилро дар тартиб 
дода натавонистани нақша не, балки дар амал татбиқ намудани он мебинанд. Аз ҷумла, омӯзори 

ҷавон Муҳаммадсиддиқ Ғафуров чунин изҳори назар мекунад: “Агар сухан дар мавриди нақшаи 

тақвимӣ равад, омӯзгорон онро тартиб дода метавонанд. Аммо дар амал, дар татбиқи ин нақшаҳо 
танқисӣ мекашанд. Шояд сабаб он аст, ки омӯзгорон аз таҳти дил ба шогирдон дарс гуфтанӣ 

нестанду ғараз аз дарсгузарӣ ба даст овардани хостаҳои моддии худашон аст. Шояд... Ин чизро 
мо дар рафти дарсҳое, ки ба мо гуфта мешаванд, хуб мушоҳида менамоем. Аммо барои ман - 

омӯзгори ҷавон, ки ҳамагӣ чандрӯза таҷрибаи корӣ дорам, татбиқи нақшаҳои дарсӣ аз дигар 
нигоҳ мушкил гаштааст. Аввал ин ки, дар як синф ё гурӯҳ теъдоди зиёди хонандагон (33-35) 

таҳсил мекунанд. Омӯзгор барои он ки аз рӯи нақша амал кунад, мебояд бо ҳар хонанда дар 

алоҳидагӣ иртибот дошта бошад. Зеро аз нигоҳи психологӣ равандҳои маърифатӣ дар ҳар кас ҳар 
гуна мушоҳида мешавад. Сониян, вақт барои бо ин теъдод хонандагон иртибот барқарор кардан 

хеле кам аст. Тасаввур кунед, вақте шумо омӯзгореду ба толибилмон дарс мегӯед, агар онҳо 
мазмуни дарсро фаҳманд, ҳатман дар зеҳнашон саволҳое ба миён меояд, ки бояд ба он посухи 

илмӣ гиранд. Чи хеле ки қайд карда будем, хусусиятҳои психологии ҳар фард ҳар гуна аст. Аз ин 
рӯ, агар посухи ин саволҳоро ба толибилмон фаҳмонед, вақти ҷудокардашуда барои ин қисми 

нақша на танҳо ба итмом мерасад, балки дигар қисматҳои дарс низ барои фаҳмонидани моҳияти 

ин суолҳо нокифоягӣ мекунад”. 
Дар идомаи баҳс, корбари дигар Бахтиёр Иноятов, ки омӯзгор аст, дӯст доштани касбро дар 

ин росто муҳим арзёбӣ мекунад: “Агар омӯзгор касбашро дӯст дорад, ҳатман аз омӯзгорони 
пуртаҷриба, роҳбари иттиҳодияи методии худ пурсон шуда, худомӯзӣ мекунад ва бо ин роҳ 

мутахассиси ҷавон дониши худро такмил медиҳад. Агар ин корҳоро ба анҷом нарасонад, нақшаи 
дарсии яксоатаро мустақилона тартиб дода наметавонад. Ман нақшаи тақвимӣ, ҷадвали дарсҳо, 

тарификатсия ва дигарро худам дуруст мекунам”. 

Собиқадори соҳа Хайринисо Темирова омилҳоро гуногун қаламдод намуда, решаҳои асосии 
мушкилро дар замони таҷрибаомӯзии донишҷӯёни риштаи педагогӣ мебинад, ки таҷрибаомӯзии 

истеҳсолӣ ё худ таҷрибаомӯзии педагогиро сатҳӣ сипарӣ намудаанд: “Омӯзгорон аз уҳдаи тартиб 
додан ва таҳияи нақшаҳо баромада наметавонанд, чунки педпрактика дар мактабҳо рӯякӣ 

гузаронида мешавад, устодони донишгоҳҳо ва роҳбари педагогӣ ба ин масъала кам таваҷҷуҳ 
доранд, баъзе хатмкардагон ва муаллимони дар мактабҳо кор мекардагӣ нақшаи таълимро аз 

барнома фарқ намекунанд ва омилҳои дигари бисёр аст”. 

Омӯзгори ҷавон Муҳаммад Шодизода бошад, пурсиши мазкурро таҳлил намуда, омилҳои 
зайлро номбар мекунад: 1. Барномаҳои таълими тозанашр ба ҳама дастрас нестанд; 2. Стандарти 

давлатии таҳсилот ба ҳама дастрас нест (агар истифода бурда тавонанд, аз шабакаҳои интернетӣ 
метавон ёфт); 3. Методикаи таълими фанҳо ба таври ҷиддӣ омӯзонида намешавад ё худи 

корафтодаҳо дуруст намеомӯзанд; 4. Мутахассисон, махсусан, ҷавонон кори тайёрро (ҳатто) дар 
шакли электронӣ мехоҳанд, то ин ки худро азоб надиҳанд; 5. Донишҳои кофии базавиашон ба 

талабот мувофиқ нест ва ғайра. 
Дидгоҳи бархе шореҳон тамоман дигар аст. Онҳо иддао доранд, ки аз раёсату шуъбаҳои 

маорифи шаҳру ноҳияҳо нақшаҳои тайёр дастраси омӯзгорон мешаванду нақшаи тартибдодаи 

омӯзгорро тасдиқ намекунанд. Корбарон Убайдулло Сангинов ва Азизхони Восеъ ин нуктаро дар 
шарҳҳои худ таъкид менамоянд. Аз ҷумла, Азизхони Восеъ менависад: “Омӯзгор метавонад, 
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лекин аз раёсату шуъбаҳои маорифи ноҳия нақшаи тайёкардаашонро дуруст ҳисобида 
намегузоранд, истифода барад”. Шаҳзод Абдуллоев, новобаста аз омӯзгор набуданаш, мегӯяд: 

“Фикри ман, омӯзгор набошам ҳам, ҳамин аст, ки агар мушовирони фаннӣ дар шуъбаи маорифи 
шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барномаи таълимиро ба иттиҳодияи методии ин ё он фан дар муассиса 

месупориданд ва агар мутахассиси ҷавон бошад, ба ӯ роҳбар дар муддати се моҳ вобаста ва дар 

охир корҳои иҷрошударо санҷида баъд дарс медоданд, беҳтар мешуд Омӯзгор ҳам корро 
меомӯхт, ҳам нақшанависиро. Боз дар ин раванди таҷрибаомузӣ, агар ҳам муттахасиси ҷавон 

вобаста ба буҷети муассиса маблағи муайян барои пешбурди фаъолият ва куратори ҳамон 
мутахассиси ҷавон, ки омӯзгори таҷрибадори муассиса ҳаст, каме бошад ҳам, маблағи иловагӣ 

мегирифт, олам гулистон мешуд ва маориф пеш мерафт.” 
Ҳамин тавр, корбарони дигар андешаҳои худро доир ба саволи матраҳшуда баён медоранд, 

яке мушкилиро дар суст будани назорат ва талабот ва ба кори мустақилона одат накардани 

омӯзгорон мебинад. Дигаре пешниҳод мекунад, ки омӯзгорони ҷавонро барои таҷрибаомӯзии 
кӯтоҳмуддат ба кишварҳои пешрафта бояд фиристод, то табодули таҷриба сурат гирад ва 

методҳои навини дарс доданро аз худ кунанд. 
Бархеи дигар мушкилро дар фаъолияти сусти Шӯрои методии муассиса медонанд. 

Мушарраф Тӯраева бар ин бовар аст, ки “дар мактабҳо кори Шӯрои методиро пурзӯр кардан 
даркор, ки роҳбараш аз ҳисоби омӯзгорони пуртаҷриба бошад. Зеро вазифаи аввалиндараҷаи 

шӯро расонидании ёрии методӣ ба муаллимон, хусусан, омӯзгорони ҷавони бетаҷриба барои 

таҳияи нақшаҳои таълимӣ мебошад. 
Судобаи Бахтиёр таҷрибаи худро чунин баён мекунад: “Нақшаи тақвимиро аввал аз рӯйи 

барнома ва баъдан аз рӯйи китоби дарсӣ тартиб додам. Беҳтарин усул. Ягон ҷойи нофаҳмӣ 
надорад. Як бор ҳама мавзуъҳоро аз назар мегузаронӣ, агар мавзуи калон бошад, ду тақсим 

мекунӣ ва дар ду дарс мегузарӣ. Чашмбандӣ нест. Бояд ба пеш қадами устувор бимонӣ, на ба 
ақиб!”. 

Бо баррасӣ ва омӯзиши фикру мулоҳизаҳои шореҳон ба хулосае меоем, ки омилҳои аз уҳдаи 

таҳияи нақша баромада натавонистани бархе омӯзгорон гуногун буда, барои ислоҳи ин омӯзгори 
ҷавонро зарур аст, ки касби хешро дӯст дорад, аз санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии соҳа бархӯрдор 

бошад, аз дастурҳои таълимиву методӣ васеъ истифода намояд, дар кори Шӯрои методӣ ва 
иттиҳодияҳои методӣ иштирок намояд, ҳамеша дар пайи омӯзиш бошад ва адабиёти илмӣ, 

таълимӣ ва методиро мунтазам мутолиа намояд, бо омӯзгорони дигар табодули таҷриба намояд, 
худомӯзӣ кунад ва ҳамқадами замон бошад.  

Зеро ҳар рӯз рӯзи таҷрибаву илми тозаест, 

К-имрӯзро ба куҳнаи дирӯз кор нест. 
Нав кун салоҳи илм, ки дар арсаи ҳаёт, 

Илми куҳан барандаи ин корзор нест. 
Ҷуз олими замон натавонад муаллимӣ, 

К-айём ҷуз ба илми замон номдор нест. (Содиқ Сармад) 
Дар ин росто, муассисаҳои таълимиро низ зарур аст, ки фаъолияти Шӯрои методиро пурзӯр 

намуда, устодони соҳибтаҷрибаро вобастаи омӯзгорони ҷавон ва барои рушду пешрафти 

омӯзгорони ҷавон заминаҳои мусоидро фароҳам намоянд. Донишгоҳу донишкада ва коллеҷҳое, 
ки равияҳои педагогӣ доранд, бояд рӯйи методикаи таълим бештар кор кунанд, то аз он 

боргоҳҳҳои маънӣ омӯзгорони асил шаҳодатномаи камол ба даст оваранд ва фаъолияташон зери 
суол наравад. Дар низоми дурусти кор роҳбарӣ ва пешсафии хадамоти методӣ, бахусус, Маркази 

ҷумҳуриявии таълимив методии назди Вазорати маориф ва илми ҶТ омили 
муҳимми таъсиррасон маҳсуб меёбад. Умедворем, хулосаи чунин машваратҳои 

фосилавӣ дар рафъи монеаҳои ҷойдошта ва рушди соҳа таъсири мусбат 
мерасонад.  

Санҷар АМРИЕВ – 

“Маорифи Тоҷикистон” 



  

 

63 «Маорифи Тоҷикистон» – №10, октябри соли 2021 

Д А Ъ В А Т 
 

ТАРЃИБИ ОБУНА 
 

Муштариёни азиз! 
Оё медонед?  
Муњтавои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» дархўри фаъолияти 

тамоми муассисањои соњаи илму маориф ва онњоест, ки дар роњбарї, 
касбият, усули кор дар таълим, тарбия, рушди 
истеъдод, такмили ихтисос, тањсилоти иловагї, 
назорати дохилимактабї, робита бо оила ва 
љомеа, иттињодияњои методї ва дањњо 
пањлуњои дигари илму маориф ба маслињат ниёз 
доранд, таљрибаи худро муаррифї кардан 
мехоњанд ва њадафашон як аст:  

 
ШИНОХТАНИ МАЌОМИ МАОРИФ ЧУН 

ОМИЛИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ 
 

Ваќте маљаллаи моро ба даст 
гирифтед, ба 
сањифањои он љиддї 
назар кардед, андеша, 
пешнињод, тањлил, фикри 
бикре дар робита ба муњтавои 
он манзури алоќамандон 
гардондед, њатман интизор бошед:  

• маорифи кишвар рушд мекунад; 
• сифати тањсилот боло меравад; 
• сатњи касбияти омўзгор бењтар 

мегардад; 
• идеологияи миллї шакли комил 

мегирад; 
• маърифати љомеа такмил меёбад...  
 Пас, биштобед, то аз манфиатњои 

маљаллаи «Маорифи Тољикистон» бањра 
баред. Обуна шудан ба маљалла шарти муњимми расидан ба њадафњост.  

 «Маорифи Тољикистон» аз шумо ва барои шумост! 
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